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PREDLOG ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o 

prekrških (ESA-728) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 94. seji dne 14. 
11. 1985 določil besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNI- 
TVAH ZAKONA O PREKRŠKIH, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
215. člena, 266., 267. in 311. člena poslovnika Skupščine 
SR Slovenije ter na podlagi sklepov zborov Skupščine SR 
Slovenije z dne 6. 11. 1985. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. 
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 

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

- Kristina KOBAL, članica Izvršnega sveta in republiška 
sekretarka za pravosodje in upravo, 

- Jože TRATNIK, namestnik republiške sekretarke za 
pravosodje in upravo, 

- Miha WOHINZ, republiški svetovalec v Republiškem 
sekretariatu za pravosodje in upravo. 

1. člen 
V zakonu o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83) se v 

drugem odstavku 17. člena za besedo »opustitvijo« pika črka 
in dodata besedi »dolžnega nadzorstva«. 

Doda se nov peti odstavek, ki se glasi: 
»(5) Pravna oseba, ki je v stečaju, je odgovorna za prekršek 

ne glede na to, ali je bil ta storjen pred uvedbo stečajnega 
postopka ali med njim, vendar pa se ji ne more izreči kazen, 
temveč le varstveni ukrep odvzema predmetov in odvzem 
premoženjske koristi.« 

2. člen 
Drugi odstavek 25. člena se spremeni tako, da se v 1. in 3. 

točki številka: »100« nadomesti s številko: »500«, številka: 
»30.000« pa s številko: »100.000«; v 2. točki se številka: »500« 
nadomesti s številko: »2500«, številka: »150.000« pa s šte- 
vilko: »1,000.000«. 

V tretjem odstavku se številka: »100« nadomesti s številko: 
»500«, številka: »30.000« pa s številko: »100.000«. 

Četrti odstavek se spremeni tako, da se v 1. in 3. točki 
številka: »50« nadomesti s številko: »250«, številka: »15.000« 
pa s številko: »50.000«; v 2. točki se številka: »250« nadomesti 
s številko: »1000«, številka: »60.000« pa s številko: »30.000«. 

V petem odstavku se številka: »500« nadomesti s številko: 
»5000«, številka: »1000« pa s številko: »10.000«. 

3. člen 
V prvem odstavku 28. člena se številka: »100« nadomesti s 

številko: »500«. 
4. člen 

V 38. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 
»(3) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena se 

sme ukrep iz prvega odstavka tega člena izreči tudi storilcu 
prekrška, če je huje prekršil davčne predpise s tem, da je 
naklepno onemogočal ali znatno oviral pristojni davčni organ 
pri ugotavljanju dejstev, pomembnih za odmero davka ali 
drugih družbenih obveznosti.« 

Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti 
odstavek. 

5. člen 
V prvem odstavku 84. člena se številka: »5000« nadomesti s 

številko: »20.000«, številka: »10.000« pa s številko: »40.000«. 

6. člen 
V prvem odstavku 111. člena se številka: »100« nadomestiš 

številko: »500«. 

7. člen 
V četrtem odstavku 159. člena se številki: »3000« nadome- 

stita s številkama: »10.000«, številka: »15.000« pa s številko- 
»100.000«. 

8. člen 
V prvem odstavku 160. člena se številka: »1000« nadomesti 

s številko: »3000«. 

9. člen 
V prvem odstavku 161. člena se številka: »1000« nadomesti 

s številko: »3000«, 

10. člen 
V 2. točki 202. člena se številka: »10.000« nadomesti s 

številko: »50.000«. 
V 2. in 3. točki istega člena se številki: »20.000« nadomestita 

s številkama: »100.000«. 

11. člen 
V prvem odstavku 241. člena se številka: »500« nadomesti s 

številko: »5000«, številka: »1000« pa s številko: »10.000«. 

12. člen 
Predpisi o prekrških, ki niso v skladu s tem zakonom, se 

morajo v enem letu od dneva uveljavitve tega zakona uskladiti 
s tem zakonom. 

Če je bila neizterjana denarna kazen spremenjena v zapor 
(prvi odstavek 28. člena zakona o prekrških) pred dnevom 
uveljavitve tega zakona, se odločba izvrši tako, da se za vsakih 
začetih neizterjanih 500 din izvrši en dan zapora. 

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

SRS. 
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SKUPŠČINA SR SLOVENIJE IZVRŠNI SVET 

OBRAZLOŽITEV 

i. 
Skupščina SR Slovenije je na sejah zborov dne 6. 11. 1985 

sprejela osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o prekrških. 

Skupščina je naročila Izvršnemu svetu, da pripravi predlog 
zakona, pri tem pa prouči in ustrezno upošteva pripombe, 
predloge in stališča delovnih teles skupščine in zborov ter 
skupin delegatov, zlasti pa naslednje usmeritve: 

- da se črta 1. člen osnutka zakona, 
- da se sprejme predlagana dopolnitev 38. člena zakona o 

prekrških (5. člen osnutka), po kateri se sme varstveni ukrep 
začasne prepovedi samostojnega opravljanja dejavnosti ali 
poklica izreči tudi takrat, če je storilec prekrška huje prekršil 
davčne predpise s tem, da se podrobneje določi, kaj je hujša 
kršitev teh predpisov. 

Glede na jasne usmeritve skupščine je predlagatelj te usme- 
ritve pri pripravi predloga zakona v celoti upošteval, proučil 
pa je tudi druge pripombe, predloge in stališča, ki so se 
izoblikovala ob obravnavi osnutka in do njih zavzel stališče. 

Predlog zakona glede na usmeritev skupščinskih zborov ne 
vsebuje dopolnitve 3. člena zakona o prekrških, ki je bila 
predlagana v 1. členu osnutka zakona in po kateri naj bi se 
razširil krog upravičencev za predpisovanje prekrškov tudi na 
organe državne uprave. Skladno s tem je besedilo sprememb 
25. člena zakona o prekrških, ki je podano v 2. členu predloga 
zakona, v primerjavi z besedilom 3. člena osnutka zakona 
redakcijsko spremenjeno tako, da pri četrtem odstavku ne 
navaja pravilnikov in odredb republiških upravnih organov. 

Predlagatelj je v primerjavi z osnutkom zakona spremenil 
tudi besedilo predlagane dopolnitve 38. člena zakona o prekr- 
ških. Pri tem je upošteval pripombo Komisije za pravosodje 
Skupčine SR Slovenije, da bi kazalo predlagani novi razlog za 
izrekanje varstvenega ukrepa prepovedi samostojnega oprav- 
ljanja dejavnosti ali poklica opredeliti kot samostojno zakon- 
sko določbo in ne kot dopolnitev dosedanjega drugega 
odstavka 38. člena zakona o prekrških, ki vsebuje splošni 
prepovedni razlog (nevarnost za preživljanje ali zdravje ljudi). 
V 4. členu predloga zakona je zato predlagano, da se 38. člen 
zakona o prekrških dopolni z novim tretjim odstavkom, ki v 
skladu z usmeritvijo zborov vsebuje kot nov posebni razlog za 
izrek nevedenega varstvenega ukrepa hujšo kršitev davčnih 
predpisov. Določba pa ]e dopolnjena tudi z zakonsko oprede- 
litvijo, katere prekrške je šteti za hujšo kršitev davčnih predpi- 
sov oziroma za katere kršitve davčnih predpisov se bo lahko 
izrekel varstveni ukrep prepovedi samostojnega opravljanja 
dejavnosti ali poklica. Po mnenju predlagatelja je potrebno, 
da je ta možnost poznana le pri naklepnih kršitvah (torej pri 
tistih, ko je pri storilcu podana večja stopnja odgovornosti), ki 
po svoji vsebini predstavljajo onemogočanje ali znatno ovira- 
nje davčnega organa pri ugotavljanju dejstev, ki so 
pomembna za odmero davkov oziroma drugih družbenih 
dajatev, ki so zavezane s samostojnim opravljanjem dejavno- 
sti ali poklica. Po tej opredelitvi bi lahko organi za postopek o 
prekrških izrekli navedeni varstveni ukrep zlasti za prekrške, 
določene v 12. in 3. točki 265. člena ter za prekršek, določen 
v drugem odstavku 267. člena zakona o davkih občanov 
(Uradni Irst SRS, št. 32/85). Gre za prekrške, pri katerih imajo 
storilci v končni posledici za cilj izogniti se plačilu davka ali 
vplivati na ugotovitev nižje davčne obveznosti od dejanske. 

Predlagatelj v zvezi s to dopolnitvijo poudarja, daje pravilna 
odmera davkov in drugih družbenih dajatev bistveno odvisna 
od zagotovitve osnovne finančne discipline zavezancev - 
nosilcev samostojnega opravljanja dejavnosti ali poklica. Ta 
pa se pogosto ruši ravno s prekrški iz citiranih točk 265. člena 
zakona o davkih občanov (z nepredložitvijo podatkov, potreb- 
nih za odmero davka, z onemogočanjem ali oviranjem pre- 
gleda delovnih ali poslovnih prostorov, naprav, blaga, listin 
itd. ter z nevodenjem ali nepravilnim vodenjem poslovnih 
knjig oziroma evidenc, ki so jih zavezanci dolžni voditi). 

III. 
Predlagatelj pri pripravi predloga zakona ni mogel upošte- 

vati tistih predlogov delegatov, ki se nanašajo na širitev 

obsega sprememb in dopolnitev zakona. Glede predloga sku- 
pine delegatov za področje gospodarstva iz 41. okoliša Mari- 
bor Tabor, ter skupine delegatov iz občine Maribor Tabor, naj 
se predlagana dopolnitev 38. člena zakona o prekrških razširi 
tudi na kršitve predpisov z drugih področij (blagovni promet, 
cene itd.), predlagatelj meni, da je ob sprejemu osnutka 
zakona dobil jasno usmeritev, naj možnost za izrek varstve- 
nega ukrepa prepovedi samostojnega opravljanja dejavnosti 
ali poklica razširi samo na kršitve davčnih predpisov. Predla- 
gatelj se s takšno usmeritvijo tudi vsebinsko strinja, zato 
predloga navedenih skupin delegatov ni mogel upoštevati. 

Glede predloga istih skupin delegatov, naj bi v zakon vnesli 
valorizacijo denarnih kazni po avtomatizmu glede na znano 
Oblikovanje in gibanje cen, predlagatelj pripominja, da se je 
do problema vsklajevanja višin predpisanih denarnih kazni 
opredelil v osnutku zakona in ponovno poudarja, da zaenkrat 
niso podane okoliščine, ki bi omogočile uvedbo avtomatič- 
nega valoriziranja denarnih kazni za prekrške, določene v 
skladu z republiškim zakonom. 

Glede predloga skupine delegatov za delegiranje delegatov 
za Zbor občin iz občine Piran, naj se spremeni 27. člen zakona 
o prekrških tako, da bo v primeru neplačila mogoče spreme- 
niti denarno kazen do določenega zneska v zapor brez pred- 
hodnega postopka prisilne izterjave predlagatelj poudarja, da 
je bilo to vprašanje družbenopolitično posebej pretehtano ob 
sprejemanju zakona o prekrških ter kot sistemska rešitev 
sprejeto načelo, da se denarna kazen lahko spremeni v zapor 
le po brezuspešno izvedenem postopku prisilne izterjave. 
Razlogi, na podlagi katerih je bila sprejeta taka rešitev, se po 
uveljavitvi zakona niso spremenili, zato predlagatelj meni, da 
ni podlage za spremembo 27. člena zakona o prekrških v 
smislu predloga skupine delegatov. 

Glede pripombe delegatov vseh petih okolišev s področja 
obrti, da se z dopolnitvijo 38. člena zakona o prekrških dru- 
gače obravnava samostojne obrtnike od delavcev v združe- 
nem delu ter s tem zaviralno vpliva na ustanavljanje novih 
obrtnih obratovalnic in razvoj obstoječih, predlagatelj pripo- 
minja, da predlagana dopolnitev ni uperjena zoper tiste 
nosilce samostojne dejavnosti ali poklica, ki davčnih predpi- 
sov ne kršijo. Izvajanje predlagane dopolnitve po njegovem 
mnenju ne bo imeli negativnih posledic na razvoj osebnega 
dela, zlasti še, ker zakon podrobno opredeljuje, v katerih 
primerih bo varstveni ukrep prepovedi samostojnega oprav- 
ljanja dejavnosti ali poklica sploh mogoče izreči. Iz razlogov, 
ki jih je predlagatelj podal v II. delu obrazložitve, predloga 
delegatov s področja obrti, naj predlog zakona ne vsebuje 
dopolnitev 38. člena, predlagatelj ni mogel sprejeti. 

IV. 

Predlagane spremembe in dopolnitve zakonov o prekrških 
bodo prispevale k večji učinkovitosti izvajanja tega zakona in 
drugih predpisov o prekrških. S predlaganimi spremembami 
in dopolnitvami se organom za postopek o prekrških ne 
nalagajo nove naloge in zato izvajanje tega zakona ne bo 
zahtevalo novih oziroma dodatnih sredstev družbenopolitič- 
nih skupnosti. 

Izvajanje tega zakona ne bo zahtevalo izdaje podzakonskih 
predpisov in tudi ne povečanja administrativno-strokovnih 
opravil v organih za postopek o prekrških. 

DOLOČBE ZAKONA O PREKRŠKIH, KI 
SE SPREMINJAJO: 
Odgovornost pravnih in odgovornih oseb 

17. člen 
(1) Pravna oseba in odgovorna oseba pravne osebe sta 

lahko odgovorni za prekršek, če je v predpisu o prekršku tako 
določeno. 
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(2) Odgovornost odgovorne osebe za prekršek je podana, 
če je do prekrška prišlo z njenim dejanjem ali z njeno opusti- 
tvijo. 

(3) Odgovornost odgovorne osebe za prekršek ne preneha, 
če ji je prenehalo delovno razmerje v pravni osebi, v organu 
družbenopolitične skupnosti ali v drugem državnem organu, 
in tudi ne, če ni več mogoče kaznovati pravne osebe, ki je 
prenehala. 

(4) Za prekršek je pravna oseba odgovorna, če je prišlo do 
njega z dejanjem ali zapustitvijo dolžnega nadzorstva s strani 
organa upavljanja ali odgovorne osebe ali z dejanjem koga 
drugega, ki je bil pooblaščen ravnati v imenu pravne osebe. 

Denarna kazen 

25. člen 
(1) Denarna kazen se lahko prepiše v razponu ali v določe- 

nem znesku. 
(2) Z zakonom oziroma z uredbo ali odlokom Izvršnega 

sveta Skupščine Socialistične republike Slovenije se lahko 
predpiše denarna kazen: 

1. za posameznika od 100 do 30.000 dinarjev; 
2. za pravno osebo in za posameznika, ki stori prekršek v 

zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, od 500 do 
150.000 dinarjev; 

3. za odgovorno osebo pravne osebe od 100 do 30.000 
dinarjev. 

(3) Z zakonom se lahko predpiše denarna kazen za odgo- 
vorno osebo organa družbenopolitične skupnosti, drugega 
državnega organa ali krajevne skupnosti od 100 do 30.000 
dinarjev. 

(4) Z odlokom občinske skupščine se lahko predpiše 
denarna kazen; 

1. za posameznika od 50 do 15.000 dinarjev; 
2. za pravno osebo in za posameznika, ki stori prekršek v j 

zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, od 250 do! 
60.000 dinarjev; 
3. za odgovorno osebo pravne osebe od 500 do 15.000 di- 
narjev. 

(5) Denarna kazen, ki se izterja takoj na kraju, se sme 
predpisati za posameznika in za odgovorno osebo v določe- 
nem znesku do 500 dinarjev, za pravne osebe in za posamez- 
nika, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem 
dejavnosti, pa v določenem znesku do 1.000 dinarjev. 

(6) Denarne kazni, plačane za prekrške, so dohodek repu- 
blike. 

(7) Republika odstopi občinam 30 odstotkov dohodka iz 
prejšnjega odstavka v razmerju, v kakršnem posamezne 
občine financirajo organe za postopke o prekršku, 70 odstot- 
kov pa v razmerju, v kakršnem posamezne občine financirajo 
temeljna sodišča in temeljna javna tožilstva. 

(8) Način zbiranja in delitev sredstev med občine predpiše 
republiški funkcionar, ki vodi republiški upravni organ, pristo- 
jen za pravosodje. 

Način spremembe denarne kazni v zapor 

28. člen 
(1) Pri spremembi denarne kazni v zapor se računa vsakih 

začetih 100 dinarjev za en dan zapora, vendar pa zapor ne 
sme biti daljši od 30 dni. 

(2) Če je poleg denarnih kazni izrečena tudi kazen zapora, | 
pri spremembi denarne kazni v zapor skupna kazen zapora ne 
sme biti daljša kot 60 dni. 

(3) Če je za prekršek predpisana poleg denarne kazni alter- 
nativno tudi kazen zapora, tedaj zapor, v katerega se spre- 
meni denarna kazen, ne sme presegati največje mere kazni 
zapora, ki je predpisana za ta prekršek. 

(4) Ce se izrečeta za prekrške, storjene v steku, kazen 
zapora nad 30 dni in denarna kazen, ne sme zapor, v katerega 
se spremeni neizterjana denarna kazen, skupaj z izrečeno 
kaznijo zapora, presegati 90 dni. 

(5) Če kaznovani plača samo del denarne kazni, se mu 
ostanek, ob upoštevanju omejitev iz prejšnjih odstavkov tega 
člena, sorazmerno spremeni v zapor. 

(6) Prestajanje kazni zapora, v katerega je bila spreme- 

njena denarna kazen, preneha, če kaznovani plača ostanek 
denarne kazni po vštetju tistega njenega dela, ki ustreza 
prestani kazni zapora. 

Prepoved samostojnega opravljanja dejavnosti 
ali poklica 

38. člen 
(1) Prepoved samostojnega opravljanja dejavnosti ali 

poklica je v tem, da se storilcu prekrška začasno prepove 
samostojno opravljati določeno dejavnost, za katero izda 
dovoljenje pristojni organ, ali določen poklic. 

(2) Ta ukrep se sme izreči storilcu prekrška, če bi bilo 
nevarno za življenje ali zdravje ljudi, da bi še naprej samo- 
stojno opravljal dejavnost ali določen poklic. 

(3) Ukrep iz prvega odstavka tega člena ne sme trajati manj 
kot tri mesece in ne več kot eno leto, njegovo trajanje pa se 
šteje od dneva pravnomočnosti odločbe o prekršku. 

(4) Čas, ki ga je storilec prekrška prebil v zaporu, se ne 
všteje v trajanje tega varstvenega ukrepa. 

84. člen 
(1) Če obdolžena pravna oseba na zahtevo organa, ki vodi 

postopek, ne določi predstavnika, jo ta organ z odločbo 
kaznuje z denarno kaznijo do 5.000 dinarjev. Če tudi po tej 
kazni ne določi predstavnika, se kaznuje za vsako nadaljnje 
nespoštovanje takega naloga z denarno kaznijo do 10.000 
dinarjev. 

(2) Odločba o denarni kazni po prejšnjem odstavku se 
lahko izpodbija s samostojno pritožbo, če se postopek ustavi, 
sicer pa samo s pritožbo zoper odločbo o prekršku. 

111.člen 
(1) Čas, ko je bil obdolženec pridržan, preden je bila izdana 

odločba o prekršku, se obdolžencu všteje v kazen. Pri tem se 
pridržanje, ki je trajalo več kot 12 ur, šteje za en dan zapora 
oziroma 100 dinarjev denarne kazni. 

(2) Obdolžencu, ki je bil med kazenskim postopkom v pri- 
poru, se šteje čas pripora v kazen zapora, izrečeno za prekr- 
šek, če je bil zoper njega ustavljen kazenski postopek in je bil 
za isto dejanje kaznovan v postopku o prekršku. 

Izdaja odločbe o prekršku v skrajšanem postopku 

159. člen 
(1) Če temelji predlog za uvedbo postopka o prekršku na 

neposredni osebni ugotovitvi pooblaščene uradne osebe ali 
na uradnih podatkih in še organ, ki vodi postopek o prekršku, 
na podlagi takega predloga ter priloženih podatkov in drugih 
dokazov spozna, da je obdolženec storil prekršek, lahko tudi 
brez zaslišanja obdolženca izda odločbo o prekršku. 

(2) Odločba o prekršku po določbah prvega odstavka tega 
člena se lahko izda za prekrške, za katere je predpisana 
denarna kazen. 

(3) Odločba o prekršku se lahko izda ob pogojih iz prvega 
odstavka tega člena tudi v primerih, ko je za prekršek predpi- 
sana poleg denarne kazni tudi kazen zapora, če organ za 
postopek o prekršku ugotovi, da je treba glede na naravo 
prekrška, glede na okoliščine, v katerih je bil prekršek storjen 
in glede na osebne lastnosti obdolženca izreči denarno 
kazen. 

(4) Z odločbo o prekršku, izdano v skrajšanem postopku, 
se sme izreči posamezniku denarna kazen do 3000 dinarjev, 
pravni osebi ali posamezniku, ki stori prekršek v zvezi z 
opravljanjem samostojne dejavnosti, denarna kazen do 
15.000 dinarjev, odgovorni osebi pa denarna kazen do 3000 
dinarjev. 

(5) V skrajšanem postopku po določbah tega člena ni 
mogoče izreči varstvenega ukrepa, ne odločiti o premoženj- 
skopravnem zahtevku, niti odvzeti protipravne premoženjske 
koristi, pridobljene s prekrškom. 

(6) Zoper odločbo o prekršku, izdano po prvem odstavku 
tega člena, lahko vložijo obdolženec ali osebe, navedene v 
drugem odstavku 181. člena tega zakona, v osmih dneh od 
dneva vročitve ugovor. Zoper odločbo, s katero se ugovor 
zavrže, je dovoljena pritožba. 
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(7) Če je ugovor vložen pravočasno, razveljavi organ, ki vodi 
postopek, odločbo o prekršku in nadaljuje redni postopek. 

(8) Odločba o prekršku, izdana v rednem postopku, ne sme 
biti za obdolženca manj ugodna od odločbe, ki je bila na 
njegov ugovor razveljavljena. 

Kazni za kršitev postopka 

160. člen 
(1) Priča ali izvedenec, ki brez opravičenega razloga noče 

pričati oziroma opraviti izvedenskega dela, se kaznuje z 
denarno kaznijo do 1.000 dinarjev. 

(2) Če tisti, ki je kaznovan po prejšnjem odstavku, ne plača 
denarne kazni, lahko organ, ki vodi postopek, odredi, da se 
kazen prisilno izterja. 

(3) Pritožba zoper odločbo o denarni kazni ne zadrži njene 
izvršitve. 

161. člen 
(1) Kdor se med postopkom kljub opominu nedostojno 

obnaša ali ovira delo, se kaznuje z denarno kaznijo do 1.000 
dinarjev. 

(2) Pritožba zoper odločbo ne zadrži njene izvršitve. 
(3) Če se obdolženec kljub opominu nedostojno obnaša ali 

ovira delo, se sme odrediti, da se obdolženec odstrani iz 
prostora, v katerem se opravlja dejanje v postopku, ne sme pa 
se kaznovati z denarno kaznijo. 

202. člen 
Zahtevo za sodno varstvo je mogoče vložiti zoper odločbo, 

izdano na drugi stopnji: 
(1) Če je izrečena za prekršek kazen zapora ali je izrečen 

varstveni ukrep prepovedi opravljanja samostojne dejavnosti 
ali poklica ali prepoved vožnje motornega vozila; 

2. Če je izrečena za prekršek posamezniku oziroma odgo- 
vorni osebni denarna kazen nad 10.000 dinarjev ali pravni 
osebi oziroma posamezniku, ki stori prekršek v zvezi s samo- 
stojnim opravljanjem dejavnosti, denarna kazen nad 20.0000 
dinarjev; 

3. Če je odločeno o premoženjskem zahtevku ali o odvzeti 
premoženjski koristi v znesku nad 20.000 dinarjev. 

Izterjava denarne kazni takoj na kraju prekrška 

241. člen 
(1) Če gre za prekrške, za katere je predpisana samo 

denarna kazen v določenem znesku do 500 oziroma do 1.000 
dinarjev, izterjajo pooblaščene uradne osebe upravnih orga- 
nov in organizacij, ki izvajajo javna pooblastila ali nadzorstvo 
nad izvrševanjem zakonov in drugih predpisov, s katerimi so 
določeni prekrški, takoj na kraju prekrška tako kazen od 
tistih, ki jih zalotijo pri prekršku. 

(2) Ni dovoljeno izterjati takoj na kraju prekrška denarno 
kazen za več prekrškov, storjenih v steku. 

(3) Za prekršek, ki ga je storil mladoletnik, se ne sme 
izterjati denarna kazen takoj na kraju prekrška. 

(4) O plačani denarni kazni se izda potrdilo. Če storilec 
denarne kazni ne plača, mu izda pooblaščena oseba plačilni 
nalog (položnico). 

(5) Zoper izrek o izterjanju denarne kazni takoj na kraju 
prekrška ni pritožbe. 

(6) Storilec, ki denarne kazni ne plača takoj na kraju prekr- 
ška, je dolžan denarno kazen plačati v roku osmih dni ali v 
tem roku ugovarjati pri organu, katerega uradna oseba je 
izrekla kazen. Storilcu, ki mu ni bilo mogoče takoj izreči 
kazen, se pošlje obvestilo o prekršku in plačilni nalog; tudi v 
tem primeru lahko kazen plača, ali vloži ugovor v istem roku. 

(7) Ugovor se poda ustno ali pismeno priporočeno po pošti. 
Ugovor pošlje organ skupaj s predlogom za uvedbo postopka 
o prekršku in s plačilnim nalogom, izdanim takoj na kraju 
prekrška, pristojnemu organu za postopek o prekršku. 

(8) Za tak prekršek ne sme izreči organ, ki je pristojen za 
postopek o prekršku, večje denarne kazni, kot se sme izterjati 
takoj na kraju prekrška. 

(9) Če se denarna kazen ne izterja takoj na kraju prekrška, 
ali če je tisti, ki je storil prekršek, ne plača v določenem roku, 
pa ni vložil ugovora, se pošlje plačilni nalog v izvršitev 
organu, ki je pristojen za izterjavo davkov. 

(10) Organ iz prejšnjega odstavka tega člena pred prisilno 
izterjavo ni dolžan zavezancu poslati pismenega opomina. 
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Iz Skupščine SFRJ 

PREDLOG ZAKONA 

o temeljih bančnega in kreditnega sistema 

(AS-614) 

I. TEMELJNE DOLOČBE 

1. člen 
Bančni sistem ureja vse vrste bank in finančnih organizacij, 

splošne pogoje za združevanje in vlaganje sredstev družbenih 
pravnih oseb v njih, pravico do upravljanja, obveznosti glede 
ohranjanja likvidnosti in prevzemanja rizika v bankah in 
finančnih organizacijah, planiranje in poslovno politiko, upo- 
rabo in razporejanje prihodkov ter oblikovanje in uporabo 
skladov v bankah in finančnih organizacijah. 

Kreditni sistem ureja splošne pogoje za opravljanje kredit- 
nih poslov ter poslovanje z denarnimi depoziti in vrednost- 
nimi papirji ter pravice in obveznosti udeležencev v kreditnem 
sistemu. 

2. člen 
Temelj bančnega sistema je svobodno združevanje in giba- 

nje sredstev družbene reprodukcije in drugih denarnih sred- 
stev v vsej Socialistični federativni republiki Jugoslaviji, da bi 
se zboljšala in okrepila materialna osnova organizacij združe- 
nega dela ter drugih samoupravnih organizacij in skupnosti. 

Temelj kreditnega sistema je združevanje dela in sredstev, 
da bi se sredstva usmerjala v uresničevanje skupnih interesov 
organizacij združenega dela in drugih samoupravnih organi- 
zacij in skupnosti. 

3. člen 
Preprečevanje svobodnega gibanja denarnih sredstev v 

okviru bančnega sistema pomeni spodkopavanje enotnega 
jugoslovanskega trga. 

Neizpolnjevanje obveznosti iz naslova kreditnega razmerja 
pomeni nezakonito uporabo tujega premoženja in prepreče- 
vanje izvrševanja samoupravnih pravic pri razpolaganju z 
družbeno lastnino. 

4. člen 
Občani so iz naslova hranilnih vlog udeleženci v bančnem 

in kreditnem sistemu. 

5. člen 
Zakon o združenem delu se uporablja za banke in druge! 

finančne organizacije, če s tem zakonom ni drugače dolo-! 
čeno. 

II. TEMELJI BANČNEGA SISTEMA 
1. Ustanavljanje, načela poslovanja, vrste bank in drugih 
finančnih organizacij 

6. člen 
Zaradi ustvarjanja splošnih pogojev za združevanje dela in 

sredstev, povečevanja akumulacije združenega dela, zboljše- 

vanja in razširjanja materialne osnove združenega dela in 
drugih družbenih potreb, vlaganja denarnih sredstev za zago- 
tavljanje sredstev za opravljanje procesa družbene reproduk- 
cije in vključevanje organizacij združenega dela v medna- 
rodno menjavo dela ter hitrejšega kroženja denarnih sredstev 
na enotnem jugoslovanskem trgu se ustanavljajo banke kot 
samostojne finančne organizacije za opravljanje kreditnih in 
drugih bančnih poslov. 

7. člen 
Temeljne in druge organizacije združenega dela ter druge 

družbene pravne osebe, razen družbenopolitičnih skupnosti, 
lahko s samoupravnim sporazumom ustanovijo banko in 
drugo finančno organizacijo. 

Ali je ustanovitev banke opravičena ali ne, se ugotovi z 
ekonomsko-finančnim elaboratom o družbenoekonomski 
smotrnosti njene ustanovitve. 

8. člen 
Samoupravni sporazum o ustanovitvi banke vsebuje: 
1. skupne cilje, zaradi katerih se banka ustanavlja; 
2. dejavnost banke; 
3. ime in sedež banke; 
4. vrsto in obseg odgovornosti za obveznosti in riziko 

banke in način, kako ustanoviteljice banke prevzemajo riziko 
za njeno poslovanje v državi in do tujine, ter način kritja izgub 
banke; 

5. ukrepe in odgovornost za zagotovitev likvidnosti banke 
in njenih ustanoviteljic; 

6. pogoje in način za združevanje dela in sredstev oziroma 
vlaganje sredstev in poslovanje z denarnimi sredstvi v banki; 

7. postopek za sprejetje srednjeročnega in letnega plana 
banke ter ukrepe za njuno izvršitev; 

8. določbe o oblikovanju in uporabi sredstev skladov 
banke; 

9. način upravljanja banke in določbe o njenih organih 
upravljanja, o poslovodnem organu in drugih organih banke 
ter njihovi odgovornosti za njeno poslovanje; 

10. način usklajevanja stališč ustanoviteljic banke; 
11. način sprejemanja statuta in drugih samoupravnih 

splošnih aktov banke; 
12. način predstavljanja in zastopanja banke; 
13. način obveščanja ustanoviteljic banke o njeni poslovni 

aktivnosti ter vsebino obvestil; 
14. pogoje za pridobitev in prenehanje pravic ustanoviteljic 

v banki ter pogoje za izstop iz banke; 
15. način oblikovanja, uporabe in delitve prihodkov banke; 
16. določbe o poslovni tajnosti; 
17. način uresničevanja samoupravne delavske kontrole; 
18. način uresničevanja splošne ljudske obrambe in druž- 

bene samozaščite; 
19. način odločanja o statusnih spremembah v banki; 
20. način spreminjanja in dopolnjevanja samoupravnega 

sporazuma o ustanovitvi banke; 
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21. pogoje za prenehanje banke in način odločanja o tem; 
22. temeljne določbe o notranji organizaciji banke; 
23. določbe o položaju delavcev v delovni skupnosti ter 

pravice, obveznosti in odgovornosti pri vodenju delovne 
skupnosti. 

Samoupravni sporazum o ustanovitvi banke lahko vsebuje 
tudi druge določbe, kar je odvisno od vrste banke ali od 
interesa, ki ga ima to za njene ustanoviteljice, 

9. člen 
Banka se sme ukvarjati s posli plačilnega prometa s tujino, 

s kreditnimi posli s tujino ter devizno-valutnimi in menjalni- 
škimi posli v Jugoslaviji. 

Banka se sme ukvarjati s posli plačilnega prometa s tujino 
in kreditnimi posli s tujino, če izpolnjuje pogoje za njihovo 
opravljanje in če je s samoupravnim sporazumom o ustanovi- 
tvi banke določen postopek ter so predvidena sredstva za 
izpolnjevanje obveznosti in prevzem rizika pri poslovanju s 
tujino. 

Pogoji, da se dobi pooblastilo v smislu drugega odstavka 
tega člena, so: 

1. obseg plačilnega prometa s tujino (izvršena in prejeta 
plačila za izvoz in uvoz - blagovna in neblagovna podlaga, 
vrednost finančnih transakcij s tujino idr.); 

2. projekcija planov izvoza kot pogoj za stalno povečevanje 
deviznega priliva; 

3. število ustanoviteljic banke, ki so pomembne za uresniče- 
vanje plačilnobilančnih ciljev države; 

4. višina primarnega kreditnega potenciala banke, s katerim 
se zagotavlja uspešno spremljanje plačilnega prometa s tu- 
jino; 

5. tehnična opremljenost banke za zanesljivo in pravočasno 
informiranje s področja ekonomskih odnosov s tujino; 

6. število delavcev, usposobljenih za uspešno opravljanje 
tovrstnih poslov. 

Narodna banka Jugoslavije na podlagi posebne vložene 
zahteve oceni, ali so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 
tega člena, ter da bankam pooblastilo za opravljanje plačil- 
nega prometa in kreditnih poslov s tujino ali poblastilo za 
opravljanje plačilnega prometa s tujino na podlagi meril, ki jih 
predpiše Svet guvernerjev Narodne banke Jugoslavije. 

Narodna banka Jugoslavije lahko banki odvzame dano poo- 
blastilo, če ugotovi, da ne izpolnjuje enega ali več predpisanih 
pogojev ali da se ji je obseg enega ali več pogojev znatno 
zmanjšal, pa ne more uspešno opravljati poslov po danem 
pooblastilu. 

Način odvzema pooblastila in postopek obveščanja pristoj- 
nih in zainteresiranih organov o tem določi Svet guvernerjev 
Narodne banke Jugoslavije. 

10. člen 
Ustanoviteljice banke in druge družbene pravne osebe, ki 

so vložile sredstva v banko, so odgovorne za njeno likvidnost. 

11. člen 
Banka opravlja svojo dejavnost na podlagi samoupravnega 

sporazuma o ustanovitvi banke in planov banke v skladu z 
ukrepi za uresničevanje ciljev in politike dolgoročnega raz- 
voja države ter nalog denarne, kreditne in devizne politike. 

Pri opravljanju svoje dejavnosti posluje banka po načelih 
likvidnosti, varnosti plasmajev in rentabilnosti, ustvarjanja 
večjega dohodka in večje akumulacijske stopnje glede na 
enoto vloženih sredstev, učinkovite uporabe družbenih sred- 
stev in njihovega hitrejšega kroženja na enotnem jugoslovan- 
skem trgu. 

12. člen 
Banka opravlja svoje poslovanje na podlagi srednjeročnih 

in letnih planov. 
Plan banke temelji: 
- na ciljih in politiki gospodarskega in dolgoročnega raz- 

voja države; 
- na skupnih nalogah za uresničevanje ciljev skupne raz- 

vojne, ekonomske, monetarne, devizne in kreditne politike na 
enotnem jugoslovanskem trgu; 

- na skupno ocenjenih pogojih in možnostih za razvoj ter 
skupnih interesih ustanoviteljic banke, ugotovljenih v 
postopku pripravljanja in sprejemanja planov; 

- na skupnih razvojnih programih organizacij združenega 
dela - ustanoviteljic banke in drugih družbenih pravnih oseb, 
ki so pomembni za skladen razvoj gospodarstva države; 

- in drugih prvinah, ki so pomembne za zboljšanje materi- 
alne osnove združenega dela in učinkovito uporabo družbe- 
nih sredstev. 

Plan banke sprejme njen zbor na način, določen s statutom 
banke, v skladu z zakonom. 

13. člen 
Banka opravlja dejavnost v vsej Socialistični federativni 

republiki Jugoslaviji. 
Področje dejavnosti banke se ne sme omejiti z akti družbe- 

nopolitične skupnosti. 
Akti družbenopolitične skupnosti, ki omejujejo področje 

dejavnosti banke so nični. 

14. člen 
Banka mora sprejeti prošnjo za kredit ali za drugo vrsto 

bančne storitve ali bančnega posla, ki jo vloži organizacija 
združenega dela ali samoupravna interesna skupnost materi- 
alne proizvodnje, ne glede na to, ali je njena ustanoviteljica ali 
ne, jo obravnavati v skladu z merili iz drugega odstavka 
11. člena in 90. člena tega zakona ter o svoji odločitvi obve- 
stiti prosilko. 

< 15. člen 
Banka mora nadzirati smotrno in namensko uporabo sred- 

stev pri uporabniku kreditov, ukrepati v skladu s predpisi 
oziroma svojo poslovno politiko ter o poslovanju svojih usta- 
noviteljic enkrat na leto obveščati zbor banke. 

16. člen 
Banka mora vzpostaviti in v sodelovanju z drugimi bankami 

in zainteresiranimi družbenimi subjekti razvijati informacijski 
sistem v skladu s potrebami smotrnega upravljanja in odloča- 
nja o uporabi sredstev na enotnem jugoslovanskem trgu ter v 
interesu svojih ustanoviteljic. 

17. člen 
Prihodke, ki jih banka ustvari s svojim poslovanjem, razpo- 

redijo ustanoviteljice banke in družbene pravne osebe, ki so 
vložile sredstva v banko, med seboj po poravnavi poslovnih 
stroškov in izločitvi za delovno skupnost banke kot skupni 
dohodek glede na svoj prispevek k njegovemu ustvarjanju. 

Osnove in merila za ugotavljanje prispevka k ustvarjanju 
skupnega dohodka se določijo s samoupravnim sporazumom 
o ustanovitvi banke. 

S samoupravnim sporazumom o ustanovitvi banke ali skle- 
pom zbora banke se lahko določi, da se skupni dohodek po 
njegovi razporeditvi na ustanoviteljice banke usmeri in upo- 
rablja za oblikovanje skladov banke. 

18. člen 
Bančne posle upravljajo po načelih delegatskega sistema 

njene ustanoviteljice. 
Organ upravljanja bančnih poslov je zbor banke. 
Način odločanja v banki se natančneje določi z njenim 

statutom. 
Pravica občanov, da iz naslova hranilnih vlog sodelujejo pri 

upravljanju banke, se uredi s samoupravnim sporazumom o 
ustanovitvi banke v skladu z zakonom. 

19. člen 
Banka ima statut. 
S statutom banke se natančneje razčlenijo določbe samou- 

pravnega sporazuma o ustanovitvi banke. 
Če je statut ali drug samoupravni splošni akt v nasprotju s 

samoupravnim sporazumom o ustanovitvi banke, se uporab- 
ljajo določbe samoupravnega sporazuma. 

20. člen 
Delavci, ki opravljajo administrativno-strokovna, pomožna 

in njim podobna dela, lahko na podlagi samoupravnega spo- 
razuma ustanovijo eno ali več delovnih skupnosti. 

Razmerja med banko in njeno delovno skupnostjo se ure- 
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dijo s samoupravnim sporazumom o medsebojnih pravicah, 
obveznostih in odgovornostih, ki ureja obseg in vrste del ter 
odgovornost za poslovne rezultate banke. 

21. člen 
Delavci v delovni skupnosti banke so odgovorni za kako- 

vostno, strokovno, redno in uspešno opravljanje del, ki jih 
delovna skupnost opravlja v banki. 

Če postanejo terjatve neizterljive po krivdi delovne skupno- 
sti, lahko zbor banke odloči, da se delno ali v celoti odpišejo v 
breme sredstev, s katerimi razpolaga delovna skupnost, pod 
pogoji in na način, ki so določeni s samoupravnim sporazu- 
mom o ustanovitvi banke in samoupravnim sporazumom o 
medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornostih. 

Če banka izkaže nekrito izgubo po zaključnem računu, se 
delovni skupnosti, dokler se ne pokrije izguba in dokler banka 
ne začne poslovati brez izgube, zmanjšajo sredstva za osebne 
dohodke v sorazmerju s stopnjo njene odgovornosti, ki jo 
ugotovi zbor banke. 

22. člen 
Družbeni nadzor nad delom bank in finančnih organizacij 

opravlja Skupščina SFRJ oziroma skupščine republik in 
skupščini avtonomnih pokrajin. 

Bančno poslovanje ter pravilnost in zakonitost izkazanega 
finančnega rezultata kontrolirata v skladu s pooblastili iz 
zakona in drugih predpisov Narodna banka Jugoslavije in 
Služba družbenega knjigovodstva. 

Narodna banka Jugoslavije in Služba družbenega knjigo- 
vodstva Jugoslavije najmanj enkrat na leto predložita Skupš- 
čini SFRJ in Zveznemu izvršnemu svetu poročilo o zakonitosti 
dela in pravilnosti poslovanja bank. 

Delavci v organizaciji združenega dela in delavci v drugih 
družbenih pravnih osebah, ki so ustanoviteljice banke, uresni- 
čujejo zaradi uveljavljanja varstva svojih samoupravnih pravic 
glede upravljanja del in sredstev v celoti odnosov družbene 
reprodukcije, samoupravno delavsko kontrolo po organih 
upravljanja banke in po posebnem organu saoupravne delav- 
ske kontrole banke v skladu z zakonom in samoupravnim 
sporazumom o ustanovitvi banke. 

23. člen 
Banke po tem zakonu so: 
- interne banke, 
- temeljne banke in 
- združene banke. 
Temeljna banka je lahko specializirana za opravljanje banč- 

nih poslov na določenem področju oziroma za uresničevanje 
skupnih interesov organizacij združenega dela v procesu re- 
produkcije. 

Finančne organizacije po tem zakonu so: 
- Poštna hranilnica; 
- hranilnice in druge hranilniške kreditne organizacije; 
- skladi združenega dela in 
- druge organizacije, ustanovljene s posebnim zakonom. 

24. člen 
Banka oziroma finančna organizacija je pravna oseba s 

pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki jih ima na pod- 
lagi ustave SFRJ, zakonov in samoupravnega sporazuma o 
ustanovitvi. 

Banka oziroma finančna organizacija lahko začne z delom, 
ko se vpiše v sodni register. 

Vpis v sodni register se opravi na zahtevo pooblaščene 
osebe banke oziroma finančne organizacije, ki predloži: 

1. priglasitev za vpis v sodni register; 
2. sklenjeni samoupravni sporazum o ustanovitvi; 
3. druge listine v skladu s predpisi o vpisu v sodni register. 
Temeljne in združene banke morajo zahtevi za vpis v sodni 

register priložiti tudi mnenje Narodne banke Jugoslavije, da 
izpolnjujejo pogoje za ustanovitev banke iz tega zakona. 

2. Interne banke 
1. Poslovanje interne banke 

25. člen 
Temeljne in druge organizacije združenega dela, ki so med 

seboj povezane v proizvodnem in prometnem procesu (v 
nadaljnjem besedilu: ustanoviteljice interne banke lahko 
zaradi uresničevanja skupnih interesov pri poslovanju z 
denarnimi sredstvi in zagotavljanju spremljanja gibanja sred- 
stev in dohodka vsake ustanoviteljice ustanovijo interno 
banko kot samoupravno finančno organizacijo. 

Interna banka se ustanovi s samoupravnim sporazumom o 
njeni ustanovitvi, ki ga sprejme organ upravljanja ustanovite- 
ljic interne banke. 

Interna banka posluje prek lastnega žiro računa. 

26. člen 
Interna banka lahko opravlja tiste bančne, kreditne in 

denarne posle, ki jih lahko opravljajo njene ustanoviteljice v 
skladu s samoupravnim sporazumom o ustanovitvi interne 
banke in zakonom, predvsem pa: 

1. pripravlja predloge za financiranje razvojnih planov in 
programov tekoče aktivnosti ustanoviteljic interne banke, na 
podlagi katerih se sprejemajo samoupravne odločitve o zdru- 
ževanju dela in sredstev med temeljnimi in drugimi organiza- 
cijami združenega dela ter drugimi družbenimi pravnimi ose- 
bami, o skupnem ustvarjanju dohodka ter o najemanju kredi- 
tov v Jugoslaviji in tujini; 

2. združuje delo in sredstva za vlaganje v osnovna in trajna 
obratna sredstva zaradi skupnega ustvarjanja dohodka, med- 
sebojnega kreditiranja ali financiranja brez obveznosti vrača- 
nja sredstev; 

3. združuje sredstva za medsebojno kratkoročno kreditira- 
nje in ohranjanje tekoče likvidnosti; 

4. opravlja določene posle plačilnega prometa v zvezi s 
posli iz 27. člena tega zakona za ustanoviteljice interne banke 
in skrbi za redno izvrševanje plačilnih nalogov, medsebojno 
kreditiranje v zvezi z izvršenimi plačili in obračunavanje obre- 
sti, če je obračunavanje obresti predvideno z medsebojnim 
sporazumom, ter za sprejemanje vplačil v dobro ustanoviteljic 
interne banke na podlagi posebnih pooblastil in po postopku, 
določenem s samoupravnimi splošnimi akti, pogodbo ali s 
samoupravnim sporazumom in v skladu s predpisi; 

5. opravlja prenos sredstev s prehodnega računa na žiro 
račun interne banke, če je to predvideno s samoupravnim 
sporazumom o združitvi v interno banko, in razporeja ta 
sredstva na internih računih ustanoviteljic interne banke - 
udeleženk pri skupnem prihodku. Interna banka lahko pre- 
nese ta sredstva ne glede na zakon, ki ureja ugotavljanje in 
razporejanje celotnega prihodka in dohodka, če se skupni 
prihodek v skladu s samoupravnim sporazumom ustvarja in 
razporeja prek prehodnega računa v interni banki. Če so 
delavci temeljne organizacije združenega dela - ustanovite- 
ljice interne banke odločili, da preko žiro računa delovne 
organizacije ustvarjajo celotni prihodek in razpolagajo s sred- 
stvi, ki jih upravljajo, mora interna banka izvesti začasno 
razporeditev skupnega prihodka z obračunom prek žiro 
računa temeljne organizacije združenega dela - udeleženke 
pri skupnem prihodku oziroma žiro računa delovne organiza- 
cije v rokih, predpisanih v zakonu, ki ureja ugotavljanje in 
razporejanje celotnega prihodka in dohodka; 

6. plačuje obveznosti v svojem imenu in za račun ustanovi- 
teljic interne banke iz sredstev, ki so namensko prenesena na 
žiro račun interne banke za plačevanje skupnih obveznosti ali 
obveznosti temeljne organizacije združenega dela; 

7. skrbi za dolžniško-upniška razmerja ustanoviteljic 
interne banke; 

8. vodi evidenco o medsebojnih finančnih in kreditnih 
obveznostih ustanoviteljic interne banke ter skrbi za predla- 
ganje in redno izvajanje ukrepov za odpravo nerednosti pri 
njihovem izpolnjevanju; 

9. organizira in zbira hranilne vloge od delavcev svojih 
ustanoviteljic ter tistih delavcev in občanov, ki so sklenili 
pogodbo o kooperaciji v temeljnih organizacijah združenega 
dela ustanoviteljic interne banke, ter izplačuje njihove osebne 
dohodke prek hranilnih knjižic in tekočih računov pri interni 
banki; 
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10. opravlja druge bančne in finančne posle, ki so določeni 
s samoupravnimi splošnimi ali posebnimi akti, v skladu z 
zakonom. 

Interna banka ne sme sprejemati vezanih nenamenskih 
depozitov drugih družbenih in civilnih pravnih oseb in obča- 
nov, razen od občanov, ki so sklenili pogodbo o kooperaciji z 
ustanoviteljicami interne banke in jim ne smejo dajati kre- 
ditov. 

V okviru poslovanja interne banke se kot depoziti na vpo- 
gled ne smejo sprejemati sredstva družbenih pravnih oseb, ki 
so na računih pri službi družbenega knjigovodstva, in se tudi 
ne smejo dajati krediti iz omenjenih sredstev. 

Podatki, ki jih daje interna banka, imajo značaj javne listine. 

27. člen 
Ustanoviteljice interne banke imajo v interni banki svoje 

interne račune, prek katerih lahko: 
- plačujejo medsebojne obveznosti iz naslova prometa 

blaga in opravljanja storitev, razen iz naslova investicij; 
- zagotavljajo evidenco o medsebojnih razmerjih ustanovi- 

teljic interne banke iz naslova sredstev, združenih v interno 
banko, izvršenih denarnih poslov ter spremljanja gibanja 
sredstev iz poslovanja interne banke. 

28. člen 
Interna banka opravlja za račun svojih ustanoviteljic na 

podlagi samoupravnega sporazuma o združevanju dela in 
sredstev v skladu z zveznim zakonom posle iz 27. člena tega 
zakona prek internih računov. 

Poročilo o izvršenih plačilih iz 27. člena tega zakona in o 
izpolnjenih medsebojnih obveznostih ustanoviteljic interne 
banke predloži interna banka službi družbenega knjigovod- 
stva ob koncu vsakega meseca. 

Zaradi zagotovitve družbene evidence in opravljanja infor- 
mativno-analitičnih del mora interna banka zagotoviti in 
mesečno pošiljati službi družbenega knjigovodstva podatke 
po navodilu, ki ga predpiše generalni direktor službe družbe- 
nega knjigovodstva. 

Mesebojni dolgi in terjatve ustanoviteljic interne banke, ki 
so nastali iz naslova investicij, se ne smejo plačevati prek 
internih računov pri interni banki. 

29. člen 
Predpise za izvajanje določb 5. in 6. točke 26. člena ter 

drugega, tretjega in četrtega odstavka 28. člena tega zakona 
izda na predlog generalnega direktorja službe družbenega 
knjigovodstva funkcionar, ki vodi zvezni upravni organ, pri- 
stojen za finance. 

30. člen 
Ustanoviteljice interne banke lahko pooblastijo interno 

banko, da organizira in opravlja denarne in kreditne posle na 
podlagi njihovih neposrednih nalogov ali da določene 
denarne in kreditne posle opravlja po njihovem razvojnem 
programu ali načrtu tekoče aktivnosti ter ukrepih za njuno 
izvajanje. 

31. člen 
Na podlagi odločitve svojih ustanoviteljic je lahko interna 

banka ustanoviteljica temeljne banke po določbah tega za- 
kona. 

32. člen 
Ustanoviteljica interne banke lahko na podlagi samouprav- 

nega sporazuma ali pogodbe pooblasti interno banko, da 
prenese kreditna sredstva, vzeta za njen račun, na žiro račun 
interne banke in jih uporablja za izpolnjevanje zapadlih ob- 
veznosti. 

Priliv sredstev iz naslova kreditov in plačila iz teh sredstev 
se evidentirajo na internih računih ustanoviteljic interne 
banke, na katerih se evidentirajo tudi druga njihova sredstva. 

33. člen 
Ustanoviteljice interne banke lahko prosta denarna sred- 

stva rezerv prenesejo na žiro račun interne banke, da bi se 
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začasno uporabila za ohranitev likvidnosti in za plačilo obvez- 
nosti ustanoviteljic interne banke v skladu z zveznim za- 
konom. 

34. člen 
Sredstva, ki jih ustanoviteljica združi ali vloži v interno 

banko, so sestavni del njenih celotnih sredstev in se lahko 
uporabljajo tudi za izpolnjevanje njenih obveznosti do tretjih 
oseb. 

2. Upravljanje in ooločanje v interni banki 

35. člen 
Interno banko upravljajo po načelih delegatskega sistema 

delavci v temeljnih organizacijah združenega dela, ki so skle- 
nili samoupravni sporazum o njeni ustanovitvi. 

Ustanoviteljice interne banke imajo pri njenem upravljanju 
enake pravice. 

36. člen 
Družbene pravne osebe, ki niso pristopile k samouprav- 

nemu sporazumu o ustanovitvi interne banke, prek nje pa so 
združile sredstva za določene namene na podlagi posebnega 
samoupravnega sporazuma, upravljajo sredstva, združena za 
ta namen, sodelujejo pri razporejanju prihodka kot skupnega 
dohodka in prevzemajo rizik, ki izvira iz poslovanja s temi 
sredstvi. 

37. člen 
Organ upravljanja interne banke je zbor, njen izvršilni organ 

pa poslovni odbor. 

38. člen 
Interna banka ima lahko tudi druge organe, ki jim zbor 

interne banke poveri določene izvršilne in svetovalne zadeve. 
S samoupravnim sporazumom o ustanovitvi interne banke 

in drugimi samoupravnimi splošnimi akti interne banke se 
določijo organi, njihova sestava, način izvolitve in odpoklica 
članov organov, njihove pravice, obveznosti, odgovornost in 
medsebojna razmerja. 

39. člen 
Zbor interne banke sestavljajo delegati vseh ustanoviteljic 

interne banke. 
Zbor interne banke zaseda po potrebi in v skladu s samou- 

pravnim sporazumom o ustanovitvi interne banke. 

40. člen 
Zbor interne banke kot organ upravljanja v mejah svojih 

pristojnosti: 
1. sprejema samoupravne splošne akte interne banke; 
2. sprejema srednjeročni plan in letni plan interne banke in 

ukrepe za njuno izvajanje ter akte poslovne politike interne 
banke in ukrepe za njihovo izvajanje; 

3. odloča o statusnih spremembah interne banke; 
4. sprejema ukrepe za ohranjanje likvidnosti interne banke 

in predlaga ukrepe za likvidnost njenih ustanoviteljic; 
5. sprejema poročilo o delu interne banke; 
6. sprejema zaključni račun interne banke in odloča o 

uporabi in razporejanju ustvarjenega prihodka kot skupnega 
dohodka; 

7. sprejema načrt prihodkov in odhodkov ter finančni načrt 
interne banke; 

8. odloča o izvolitvi in razrešitvi članov poslovnega odbora 
ter drugih organov interne banke; 

9. sprejema samoupravni sporazum o medsebojnih raz- 
merjih med interno banko in delavci »njene delovne skup- 
nosti; 

10. voli poslovodni organ interne banke; 
11. odloča o drugih vprašanjih v skladu s samoupravnim 

sporazumom o ustanovitvi interne banke in njenim statutom. 
S samoupravnim splošnim aktom interne banke se določi 

način obveščanja samoupravnih organov ustanoviteljic 
interne banke o poslovanju in delu banke. 
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41. člen 
S samoupravnimi splošnimi akti interne banke se določijo 

sestava, število članov in delovno področje poslovnega 
odbora interne banke. 

Poslovni odbor interne banke se voli izmed delegatov zbora 
interne banke. 

42. člen 
Poslovni odbor interne banke opravlja zlasti tele zadeve: 
1. odloča o sklicevanju sej zbora in drugih organov interne 

banke; 
2. pripravlja predloge, o katerih odloča zbor interne banke; 
3. skrbi za izpolnjevanje nalog iz srednjeročnega plana in 

letnega plana interne banke ter drugih sklepov zbora interne 
banke; 

4. odloča o poslih interne banke med dvema sejama zbora 
v mejah pooblastil, določenih s samoupravnimi splošnimi akti 
in posebnimi sklepi zbora interne banke; 

5. skrbi za ohranjanje likvidnosti interne banke in njenih 
ustanoviteljic ter sprejema in izvaja ukrepe za to; 

6. sprejema sklepe o dajanju kratkoročnih kreditov, za 
katere je pooblaščen s samoupravnimi splošnimi akti interne 
banke; 

7. ustanavlja odbore in komisije za opravljanje posebnih 
nalog iz delovnega področja interne banke, določa njihove 
pravice in imenuje njihove člane; 

8) daje pobudo in obravnava predloge za financiranje raz- 
vojnih načrtov in programov tekoče aktivnosti ustanoviteljic 
interne banke, na podlagi katerih se sprejemajo samoupravne 
odločitve o združevanju dela in sredstev na temeljih skupnega 
pridobivanja dohodka, medsebojnega kreditiranja ali financi- 
ranja brez obveznosti vračanja; 

9) daje pobudo in obravnava predloge za združevanje dela 
in sredstev z drugimi organizacijami združenega dela, samou- 
pravnimi interesnimi skupnostmi in drugimi družbenimi prav- 
nimi osebami, ki niso ustanoviteljice interne banke; 

10) daje pobudo in obravnava predloge za najemanje kredi- 
tov v Jugoslaviji in tujini. 

Poslovni odbor interne banke mora sklicati zbor interne 
banke, če to zahteva tretjina njenih ustanoviteljic. 

43. člen 
Interna banka ima individualni ali kolegijski poslovodni 

organ. 
Pogoji in način imenovanja in razrešitve individualnega 

poslovodnega organa oziroma predsednika in članov kolegij- 
skega poslovodnega organa se uredijo s samoupravnim spo- 
razumom o ustanovitvi interne banke v skladu z zakonom. 

44. člen 
Pravice in dolžnosti ter odgovornost poslovodnega organa 

interne banke se natančneje določijo s samoupravnim spora- 
zumom o ustanovitvi interne banke in drugimi njenimi samou- 
pravnimi splošnimi akti. 

Pravice in dolžnosti poslovodnega organa interne banke 
glede delovne skupnosti interne banke se določijo s samou- 
pravnimi splošnimi akti interne banke in samoupravnim spo- 
razumom, sklenjenim med interno banko in njeno delovno 
skupnostjo. 

3) Planiranje in poslovna politika v interni banki 

45. člen 
S plani interne banke se določijo razmerja, pravice in 

obveznosti ustanoviteljic interne banke kot nosilk skupnih 
interesov pri združevanju dela in sredstev ter njihovega krože- 
nja in koncentracije za skupno ustvarjanje dohodka ter drugih 
skupnih interesov v tistem delu, ki se uresničuje prek interne 
banke. 

46. člen 
Interna banka sprejme srednjeročni plan in letni plan. 
Plani interne banke temeljijo na skupnih temeljih za pri- 

pravo srednjeročnih planov njenih ustanoviteljic. 
Srednjeročni plan in letni plan interne banke se sprejmeta 
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na način, določen s samoupravnim sporazumom o ustanovitvi 
interne banke, njenim statutom in zakonom. 

47. člen 
Srednjeročni plan interne banke vsebuje glede na skupne 

cilje ustanoviteljic interne banke za povečanje njihovega in 
celotnega družbenega dohodka in povečanje delovne storil- 
nosti predvsem: 

1) skupne razvojne cilje in naloge, ki se uresničujejo s tem 
planom; 

2) cilje združevanja dela in sredstev ter namene in pogoje za 
uporabo združenih sredstev; 

3) način zbiranja sredstev ter namene in pogoje za uporabo 
zbranih sredstev; 

4) ohranjanje likividnosti interne banke in njenih ustanovi- 
teljic. 

48. člen 
Z letnim planom interne banke se možnost za uresničitev 

srednjeročnega plana uskljajuje z možnostmi interne banke 
in njenih ustanoviteljic. 

Letni plan interne banke vsebuje predvsem: 
1) vire združevanja, pridobivanja in zbiranja sredstev ter 

namene njihove uporabe; 
2) politiko dajanja kreditov ustanoviteljicam interne banke; 
3) načrt prihodkov in odhodkov in načrt kreditne bilance 

interne banke. • 
Skupaj z letnim planom interne banke se sprejmejo tudi akti 

za njegovo izvajanje, predvsem pa: 
1) akt o načinu in ukrepih za uresničevanje letnega plana 

interne banke; 
2) tarifa plačil za storitve, ki jih opravlja interna banka; 
3) akt o načinu in ukrepih za ohranjanje likvidnosti interne 

banke in njenih ustanoviteljic. 
Akti poslovne politike interne banke morajo biti usklajeni z 

njenim letnim planom. 

49. člen 

Zaradi povečanja možnosti za uresničevanje svojih planov 
in planov svojih ustanoviteljic interna banka v skladu z doblje- 
nimi pooblastili: 

1) sklepa samoupravne sporazume z drugimi bankami o 
skupnih ukrepih za uresničevanje planov; 

2) stopa z drugimi bankami, organizacijami združenega 
dela in drugimi družbenimi pravnimi osebami v konzorcije, da 
bi uresničila posamezne razvojne načrte in programe tekoče 
aktivnosti svojih ustanoviteljic ali drugih družbenih pravnih 
oseb. 

4) Ohranjanje likvidnosti in prevzemanja rizika v 
interni banki 

50. člen 
Interna banka posluje tako, da zagotavlja izpolnjevanje svo- 

jih obveznosti v skupnem obsegu in v njihovih rokih ter s tem 
ohranja svojo likvidnost in likvidnost svojih ustanoviteljic. 

S samoupravnim sporazumom o ustanovitvi interne banke, 
s srednjeročnim planom in letnim planom interne banke in 
njenih ustanoviteljic se določijo način, ukrepi in odgovornost 
za ohranjanje likvidnosti interne banke. 

51. člen 
Obveznosti interne banke se poravnajo v breme sredstev na 

njenem žiro računu. 
Če na žiro računu interne banke ni dovolj sredstev za 

poravnavo obveznosti, se uporabijo sredstva njenega rezerv- 
nega sklada. 

52. člen 
Neizterljive terjatve odpiše interna banka v breme prihod- 

kov, ki jih ustvari s svojim poslovanjem. 
Če neizterljivih terjatev ni mogoče odpisati v breme prihod- 

kov interne banke, se odpišejo v breme sredstev rezervnega 
sklada interne banke. 

Če neizterljivih terjatev ni mogoče odpisati v breme sred- 
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stev rezervnega sklada, odloči zbor interne banke, kako se 
odpišejo in iz katerih virov sredstev se bodo odpisale. 

Sredstva rezervnega sklada interne banke, uporabljena za 
odpis neizterljivih terjatev, se morajo vanj vrniti v roku, ki ne 
sme biti daljši kot pet let, pri čemer se mora vsako leto vrniti 
najmanj petina uporabljenih sredstev. 

53. člen 
Interna banka odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sred- 

stvi, s katerimi razpolaga. 
Če sredstva rezervnega sklada interne banke in druga sred- 

stva, ki so jih ustanoviteljice interne banke združile v interno 
banko, ne zadoščajo za poravnavo njenih obveznosti, odgo- 
varjajo ustanoviteljice za obveznosti interne banke v skladu s 
samoupravnim sporazumom o njeni ustanovitvi. 

54. člen 
Če interna banka preneha, se terjatve iz naslova hranilnih 

vlog in tekočih računov poravnajo pred terjatvami drugih 
njenih upnikov. 

5) Oblikovanje, uporaba in razporejanje 
prihodkov v interni banki 

55. člen 
Prihodki interne banke so: 

1) plačila za bančne storitve; 
2) obresti od danih kreditov; 
3) drugi prihodki, ki jih interna banka ustvari s svojim 

poslovanjem v skladu s svojimi samoupravnimi splošnimi akti 
in veljavnimi predpisi. 

56. člen 
Prihodke, ki jih interna banka ustvari s svojim poslovanjem, 

razporedijo ustanoviteljice interne banke med seboj po porav- 
navi poslovnih stroškov in izločanju za delovno skupnost kot 
skupni dohodek glede na njihov prispevek k njegovemu 
ustvarjanju; razporedijo ga na način in v skladu s samouprav- 
nim sporazumom o ustanovitvi interne banke. 

S samoupravnim sporazumom o ustanovitvi interne banke 
ali sklepom zbora banke se lahko določi, da se skupni doho- 
dek po razporeditvi na ustanoviteljice interne banke usmeri in 
uporablja za oblikovanje skladov interne banke v skladu s tem 

Med poslovne stroške interne banke iz 17. člena tega 
zakona spadajo obresti za prejete kredite in deponirana sred- 
stva, plačila za bančne storitve, odpisane neizterljive terjatve, 
amortizacijski stroški, stroški za poslovne prostore in opremo 
ter drugi poslovni stroški v skladu s samoupravnim sporazu- 
mom o ustanovitvi interne banke. 

Če prihodki, ki jih ustvari interna banka, ne zadostujejo za 
kritje njenih poslovnih stroškov, ustanoviteljice interne banke 
določijo, kako se bodo zagotovila potrebna sredstva. 

58. člen 
Delavci v delovni skupnosti interne banke pridobivajo 

dohodek iz prihodka, ki ga interna banka ustvari s svojim 
poslovanjem, v odvisnosti od prispevka k poslovanju interne 
bane in k zadovoljevanju potreb in interesov ustanoviteljic 
interne banke. 

Sredstva za osebne dohodke in za skupno porabo pridobi- 
vajo delavci delovne skupnosti interne banke v skladu z osno- 
vami in merili, ki so določena v samoupravnem sporazumu, 
sklenjenem med interno banko in njeno delovno skupnostjo, 
ter v skladu z družbenimi dogovori o delitvi sredstev za 
osebne dohodke in za skupno porabo delavcev v združenem 
delu in delavcev v delovnih skupnostih ustanoviteljic interne 
banke. 

6. Skladi v interni banki 

59. člen 
Zaradi oblikovanja sredstev za likvidno in varno poslovanje 

ter razširitev materialne osnove dela ima interna banka 
naslednja sklada: 

poročevalec 

1. rezervni sklad; 
2. sklad osnovnih sredstev. 
Sredstva skladov iz prvega odstavka tega člena se obliku- 

jejo iz združenih sredstev ustanoviteljic interne banke in sred- 
stev iz drugega odstavka 56. člena tega zakona na podlagi 
samoupravnega sporazuma o ustanovitvi interne banke, nje- 
nih samoupravnih splošnih aktov in zakonov. 

Sredstva skladov interne banke se vodijo na ime ustanovite- 
ljice interne banke. 

Sredstva skladov interne banke se uporabljajo v skladu s 
samoupravnim sporazumom o ustanovitvi interne banke, nje- 
nimi samoupravnimi splošnimi akti in zakonom. 

Sredstva skladov iz prvega odstavka tega člena uporablja 
interna banka tudi za vlaganje v sklade temeljne banke ob 
njeni ustanovitvi. 

60. člen 
Sredstva rezervnega sklada se uporabljajo za ohranjanje 

tekoče likvidnosti interne banke, odpis neizterljivih terjatev in 
kritje drugih rizikov, ki izhajajo iz poslovanja interne banke. 

61. člen 
V rezervni sklad se združujejo sredstva ustanoviteljic 

interne banke v višini, ki se določi s samoupravnim sporazu- 
mom o njeni ustanovitvi. 

62. člen 
Ustanoviteljice interne banke lahko ob odpovedi samou- 

pravnega sporazuma o ustanovitvi interne banke dvignejo 
svojo vlogo iz rezervnega sklada ali jo prenesejo na druge 
ustanoviteljice te banke. 

S samoupravnim sporazumom o ustanovitvi interne banke 
in njenimi samoupravnimi splošnimi akti se določijo pogoji, 
roki in način dviganja ali prenosa vloge iz rezervnega sklada. 

Če ustanoviteljica interne banke odpove samoupravni spo- 
razum po prvem odstavku tega člena, s tem ni oproščena 
rizikov, ki so posledica poslovanja interne banke v tistem 
času, ko je bila njena ustanoviteljica. 

Ustanoviteljica interne banke lahko v primeru iz prvega 
odstavka tega člena dvigne svojo vlogo v rezervnem skladu, 
ko poravna obveznosti do interne banke. 

63. člen 
Sklad osnovnih sredstev interne banke sestavljajo poslovni 

prostor, pohištvo, stroji in druga oprema, ki se uporabljajo za 
opravljanje njene poslovne dejavnosti. 

Denarni del sredstev sklada osnovnih sredstev uporablja 
interna banka za svoje poslovanje. 

64. člen 
Zbor interne banke lahko odloči, da interna banka v svojem 

imenu in za račun svojih ustanoviteljic najema kredite za 
nakup osnovnih sredstev za interno banko. 

65. člen 
Ustanoviteljica interne banke nima pravice dvigniti sred- 

stev, ki jih je združila v sklad osnovnih sredstev. 
Ustanoviteljica interne banke lahko po izstopu iz nje v 

denarnem znesku dvigne svoj del, ki ga je združila v sklad 
osnovnih sredstev, ko poravnava svoje obveznosti do interne 
banke. 

3. Temeljne banke 

1. Ustanovitev temeljne banke 

66. člen 
Temeljno banko smejo ustanoviti temeljne in druge organi- 

zacije združenega dela in druge družbene pravne osebe (v 
nadaljnjem besedilu; ustanoviteljice temeljne banke), razen 
družbenopolitičnih skupnosti, ki s sredstvi, s katerimi poslu- 
jejo, lahko izpolnjujejo obveznosti oziroma prevzemajo rizik, 
določen s samoupravnim sporazumom o ustanovitvi temeljne 
banke, da bi uresničevale skupne interese in zagotavljale 
denarna sredstva za opravljanje, razširjanje in zboljševanje 
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dejavnosti, da bi uresničevale druge skupne interese ter 
opravljale denarne, kreditne in druge bančne posle na pod- 
lagi sklepov svojih ustanoviteljic. 

Temeljna banka je samostojna finančna organizacija. 
Ali je ustanovitev temeljne banke družbenoekonomsko 

opravičena, ugotovijo ustanoviteljice na podlagi ekonomsko- 
finančnega elaborata, ki vsebuje predvsem: 

- projekcijo sredstev in njihovo strukturo, posebej pa sred- 
stva, namenjena za sklade banke; 

- projekcijo izvozno-uvoznih poslov deviznega priliva, ki 
bo ustvarjen prek te banke; 
- elemente odgovornosti za prevzem rizika za poslovanje 

banke in za zagotovitev njene likvidnosti; 
- orientacijsko vrsto del, ki jih bo opravljala temeljna 

banka; 
- tehnično opremljenost in kadrovsko sestavo delovne 

skupnosti temeljne banke za opravljanje strokovnih del v 
skladu s tem zakonom; 

- druge prvine, ki so pomembne za oceno, ali so pogoji za 
uspešno delo banke. 

Temeljna banka se ustanovi s sklenitvijo samoupravnega 
sporazuma iz 8. člena tega zakona na podlagi poprejšnjih 
sklepov delavskih svetov ali drugih ustreznih organov uprav- 
ljanja ustanoviteljic temeljne banke. 

67. člen 
Ustanoviteljica temeljne banke po tem zakonu je družbena 

pravna oseba, ki: 
1. sklene samoupravni sporazum o ustanovitvi banke; 
2. združi sredstva v sklade banke v skladu s samoupravnim 

sporazumom o ustanovitvi temeljne banke in 
3. sklene pogodbo s temeljno banko, da bo imela pri njej 

kot depozit na vzpogled sredstva, ki se vodijo na žiro računu 
pri službi družbenega knjigovodstva. 

Ustanoviteljica temeljne banke je tudi družbena pravna 
oseba, ki sklene samoupravni sporazum o ustanovitvi 
temeljne banke in združi sredstva v sklade banke v skladu s 
samoupravnim sporazumom o njeni ustanovitvi. 

Ustanoviteljica več bank lahko prevzame odgovornost za 
poslovanje in rizik bank, katerih ustanoviteljica je, največ do 
višine svojega poslovnega sklada. 

68. člen 
Narodna banka Jugoslavije oceni v postopku in na način, ki 

ga predpiše Svet guvernerjev, pogoje za ustanovitev banke ter 
da o tem svoje mnenje. 

69. člen 
Temeljna banka lahko opravlja vse bančne posle pod 

pogoji, določenimi z zakonom. 
S samoupravnim sporazumom o ustanovitvi temeljne banke 

se določijo posli oziroma dejavnost banke. 

2) Poslovne enote in organizacijski deli 

70. člen 
Ustanoviteljice temeljne banke lahko odločijo, da ustano- 

vijo poslovno enoto temeljne banke, v kateri bodo upravljale 
določene posle banke, v skladu s samoupravnim sporazu- 
mom o ustanovitvi temeljne banke. 

S samoupravnim sporazumom iz prvega odstavka tega 
člena se določijo predvsem: 

1. pogoji za ustanovitev poslovne enote; 
2. delovno področje poslovanja poslovne enote; 
3. pravice, obveznosti in odgovornosti članic banke do 

poslovne enote; 
4. način upravljanja poslovne enote; 
5. način razpolaganja s sredstvi prek računov pri službi 

družbenega knjigovodstva za opravljanje posebnih funkcij 
poslovne enote; 

6. način upravljanja ekspoziture in izdvojenih blagajniških 
mest, ki jih ustanovi temeljna banka v okviru poslovne enote; 

7. pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev v poslovni 
enoti. 

12 

71. člen 
Sklep o ustanovitvi poslovne enote sprejme zbor temeljne 

banke. 
Poslovna enota temeljne banke ni pravna oseba. 
Poslovna enota ne sme razporejati skupnega dohodka in ne 

oblikovati skladov. 
Poslovna enota ne sme odobravati investicijskih kreditov, 

razen kreditov za komunalno-stanovanjsko graditev in 
drobno gospodarstvo, če je to predvideno s sklepom iz 
prvega odstavka tega člena. 

Posle prek poslovne enote opravlja temeljna banka prek 
svojega računa pri službi družbenega knjigovodstva za oprav- 
ljanje poslov prek poslovne enote, sredstva na tem računu pa 
so sestavni del žiro računa temeljne banke. 

72. člen 
Temeljna banka ima lahko poslovne organizacijske dele, 

kot so: ekspoziture, agencije, izdvojena blagajniška mesta in 
predstavništva v Jugoslaviji. 

73. člen 
V sodni register se vpiše tudi poslovna enota iz 70. člena 

tega zakona. 
Poslovni organizacijski del temeljne banke iz 72. člena tega 

zakona se vpiše v sodni register v skladu z zakonom. 

3) Upravljanje in odločanje v temeljni banki 

74. člen 
Temeljno banko upravljajo družbene pravne osebe, ki so 

sklenile samoupravni sporazum o njeni ustanovitvi. 
Temeljna banka ne sme zavrniti zahteve družbene pravne 

osebe, da pristopi k samoupravnemu sporazumu o ustanovi- 
tvi temeljne banke, če izpolnjuje pogoje iz njega in tega 
zakona. 

75. člen 
Ustanoviteljica temeljne banke lahko izstopi iz samouprav- 

nega sporazuma o njeni ustanovitvi. 
Pogoji za izstop iz samoupravnega sporazuma o ustanovitvi 

temeljne banke in dvig združenih ali vloženih sredstev se 
določijo v samem sporazumu in se pri tem upošteva varovanje 
likvidnosti temeljne banke. 

Če ustanoviteljica temeljne banke izstopi iz sporazuma po 
prvem odstavku tega člena, s tem ni oproščena obveznosti, ki 
so nastale pred izstopom, in ne rizikov, ki so posledica poslo- 
vanja temeljne banke v tistem času, ko je bila njena ustanovi- 
teljica. 

76. člen 
Posle temeljne banke iz 74. člena tega zakona upravljajo 

ustanoviteljice na podlagi obsega združenih oziroma vloženih 
sredstev. 

Pravica ustanoviteljic banke do udeležbe pri upravljanju 
banke se natančneje določi s samoupravnim sporazumom o 
ustanovitvi banke in s statutom. 

S samoupravnim sporazumom o ustanovitvi temeljne banke 
se lahko omejijo določene pravice upravljanja tistim ustanovi- 
teljicam, ki ne izpolnjujejo obveznosti iz samoupravnega spo- 
razuma o ustanovitvi temeljne banke, ter drugih obveznosti 
do banke, dokler jih ne izpolnijo. 

77. člen 
Družbene pravne osebe, ki niso sklenile samoupravnega 

sporazuma o ustanovitvi temeljne banke, so pa združile ali 
vložile sredstva za določene namene v temeljni banki na 
podlagi posebnega samoupravnega sporazuma ali pogodbe, 
upravljajo sredstva, ki so jih združile ali vložile za zadevni 
namen, sodelujejo pri delitvi prihodka kot skupnega dohodka 
in prevzemajo rizik, ki izhaja iz poslovanja z zadevnimi sred- 
stvi. 

78. člen 
Organ upravljanja temeljne banke je njen zbor. 
Izvršni organ zbora banke je izvršilni odbor. 
Temeljna banka ima kreditni odbor. 

poročevalec 
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Temeljna banka ima lahko tudi druge organe, ki jim zbor 
banke zaupa določene nadzorne, izvršilne, znanstvene, stro- 
kovno-svetovalne in podobne zadeve. 

S samoupravnim sporazumom o ustanovitvi temeljne 
banke, njenim statutom ali posebnim sklepom zbora temeljne 
banke se lahko ustanovijo tudi drugi organi in določijo nji- 
hova pristojnost, pravice, obveznosti in odgovornosti. 

79. člen 
Zbor temeljne banke sestavljajo delegati njenih ustanovite- 

ljic. 
Število delegatov ustanoviteljic temeljne banke, načela za 

oblikovanje delegacij in način izvolitve delegatov za zbor se 
določijo s samoupravnim sporazumom o ustanovitvi temeljne 
banke in s statutom. 

Zbor temeljne banke zaseda po potrebi in v odvisnosti od 
del in nalog, o katerih odloča. 

80. člen 
S samoupravnim sporazumom o ustanovitvi temeljne banke 

in statutom se lahko določi, da se ob obravnavanju in spreje- 
manju srednjeročnih in letnih planov, letnih poročil in zaključ- 
nega računa temeljne banke skliče konferenca vseh članic 
temeljne banke zaradi obveščanja ter dajanja pripomb in 
predlogov; njena stališča so podlaga za delo delegatov v 
zboru temeljne banke. 

81. člen 
Zbor kot organ upravljanja v mejah svojih pristojnosti: 
1. ugotovi, da je bil sprejet samoupravni sporazum o usta- 

novitvi temeljne banke; 
2. sprejme statut temeljne banke; 
3. sprejme spremembe in dopolnitve statuta temeljne 

banke; 
4. sprejme sklep o prenehanju temeljne banke; 
5. sprejme srednjeročni plan in letni plan, ter ukrepe za 

njuno izvajanje ter akte poslovne politike banke; 
6. odloča o pogojih za dajanje kreditov; 
7. odloča o zgornji meji zadolžitve temeljne banke v Jugo- 

slaviji in tujini; 
8. obravnava in sprejme poročilo o delu temeljne banke; 
9. sprejme zaključni račun temeljne banke in odloča o 

uporabi in razporejanju ustvarjenega prihodka; 
10. odloča o popravku vrednosti spornih in dvomljivih terja- 

tev ter o odpisu neizterljivih terjatev; 
11. sprejme program razvoja organizacije in poslovanja 

temeljne banke in daje.smernice za njegovo uresničevanje; 
12. voli in razrešuje člane izvršilnega in kreditnega odbora 

ter drugih odborov in komisij temeljne banke; 
13. sprejme samoupravni sporazum o medsebojnih razmer- 

jih med temeljno banko in delavci delovne skupnosti v 
temeljni banki; 

14. sprejema druge samoupravne sporazume in prevzema 
druge obveznosti, če jih ne vsebuje že poslovna politika 
banke; 

15. odloča o imenovanju in razrešitvi poslovodnega organa 
temeljne banke   

82. člen 
S statutom temeljne banke se določijo sestava, število čla- 

nov in delovno področje izvršilnega odbora temeljne banke. 
Zbor temeljne banke izvoli člane izvršilnega odbora in kre- 

ditnega odbora izmed delavcev ustanoviteljic banke. 

83. člen 
Izvršilni odbor temeljne banke predvsem: 
1. sklicuje seje zbora in drugih organov temeljne banke; 
2. pripravlja predloge, o katerih odloča zbor temeljne 

banke; 
3. skrbi za izpolnjevanje nalog iz srednjeročnega plana in 

letnega plana temeljne banke ter za izvrševanje drugih skle- 
pov zbora temeljne banke; 

4. skrbi za ohranjanje likvidnosti temeljne banke ter spre- 
jema in izvaja ukrepe za to; 

5. sprejema tiste sklepe o najemanju in dajanju kreditov ter 
o dajanju avalov in garancij za katere je pooblaščen s statu- 
tom, v skladu z merili, ki jih določi zbor banke; 

6. ustanavlja odbore in komisije za izpolnjevanje posebnih 
nalog iz svojega delovnega področja, določa njihovo delovno 
področje in imenuje njihove člane; 

7. odobrava poročilo o popisu sredstev in njihovih virov; 
8. opravlja tudi drugo delo med sejama zbora v mejah 

pooblastil, določenih s statutom in posebnimi sklepi zbora 
temeljne banke. 

Izvršilni odbor mora sklicati zbor temeljne banke, če to 
zahteva več kot tretjina delegatov banke ali toliko ustanovite- 
ljic, da imajo več kot 25% glasov v zboru banke. 

84. člen 
Temeljna banka ima lahko enega ali več kreditnih odborov. 
Število kreditnih odborov in število članov, sestavo in 

delovno področje, pravice, obveznosti in odgovornosti kredit- 
nih odborov se natančneje določijo s statutom ali sklepom 
zbora temeljne banke. 

85. člen 
Za odločanje o najemanju in dajanju kratkoročnih kreditov 

za likvidnost med bankami do določenega zneska s 30-dnev- 
nim rokom vračanja lahko izvršilni odbor pooblasti poslo- 
vodni organ temeljne banke. 

Poslovodni organ temeljne banke mora redno poročati izvr- 
šilnemu odboru temeljne banke o uveljavljanju poolastila iz 
prvega odstavka tega člena. 

Možnost in obseg pooblastila za odločanje iz prvega 
odstavka tega člena se določita s statutom temeljne banke. 

86. člen 
Za dajanje kreditov občanom ustanovni izvršilni odbor 

komisijo izmed strokovnih delavcev delovnih skupnosti. 
V komisijo iz prvega odstavka tega člena se lahko imenujejo 

občani, ki imajo hranilne vloge pri zadevni banki. 
Komisija iz prvega in drugega odstavka tega člena dela na 

podlagi pooblastil iz sklepa o njenem imenovanju v skladu z 
aktom zbora temeljne banke in akti o njeni poslovni politiki, v 
katerih so določeni nameni, obseg in pogoji za dajanje kredi- 
tov, v skladu s predpisi. 

87. člen 
Temeljna banka ima individualni ali kolegijski poslovodni 

organ. 
Način imenovanja in razrešitve oziroma pravice in dolžnosti 

poslovodnega organa temeljne banke se natančneje določijo 
s samoupravnim sporazumom o ustanovitvi temeljne banke in 
njenim statutom v skladu z zakonom. 

Pravice in dolžnosti poslovodnega Organa temeljne banke 
glede delovne skupnosti temeljne banke se določijo s statu- 
tom temeljne banke, drugimi samoupravnimi splošnimi akti in 
samoupravnim sporazumom, sklenjenim med temeljno banko 
in njeno delovno skupnostjo. 

4) Planiranje in poslovna politika v temeljni banki 

88. člen 
Temeljna banka sprejme srednjeročni plan in letne plane za 

njegovo uresničevanje. 
Pri pripravi planov banke so izhodišče: 
- skupni cilji in politika gospodarskega in dolgoročnega 

razvoja države; 
- ocenjene možnosti in pogoji za razvoj ustanoviteljic 

banke; 
- skupni temelji za pripravo srednjeročnih planov združene 

banke in temeljnih bank v njeni sestavi; 
- prevzete obveznosti, določene s samoupravnimi spora- 

zumi, družbenimi dogovori in dogovori, sklenjenimi za uresni- 
čevanje posameznih skupnih interesov in ciljev iz določenih 
planov. 

89. člen 
Skupni temelji za pripravo srednjeročnih planov se določijo 

kot enoten akt za plan združene banke in plane temeljnih 
bank v njeni sestavi. 
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Skupni temelji za pripravo srednjeročnih planov vsebujejo 
predvsem: 

- oceno skupnih pogojev in možnosti za razvoj ter skupne 
interese združenega dela v okviru temeljne in združene 
banke; 
- cilje in naloge skupne razvojne in poslovne politike zdru- 

žene banke in temeljnih bank v njeni sestavi; 
- medsebojne obveznosti združene banke in temeljnih 

bank, ki bodo določene v njihovih planih, in način njihovega 
uresničevanja. 

90. člen 
S srednjeročnim planom temeljne banke se določijo 

predvsem: 
- obseg in oblike združevanja in vlaganja sredstev za 

opravljanje tekoče dejavnosti in za razširitev materialne 
osnove organizacije združenega dela in drugih družbenih 
pravnih oseb; 
- namenska struktura angažiranja denarnih sredstev; 
- pogoji, merila in prednosti glede angažiranja denarnih 

sredstev; 
- pogoji za angažiranje denarnih sredstev skupaj z drugimi 

bankami za financiranje investicijskih projektov in skupnih 
razvojnih programov, ki so bistvenega pomena za trden razvoj 
gospodarstva v državi; 

- temelji politike povečevanja skupnega dohodka in nje- 
gove delitve ter pogoji za uporabo skupnih rezerv. 

91. člen 
Sestavni del srednjeročnega plana temeljne banke so: 
1) načrt bilanc banke; 
2) načrt prostega investicijskega potenciala; 
3) načrt priliva in odliva deviz; 
4) načrt prihodkov in odhodkov. 

92. člen 
Z letnim planom temeljne banke se določijo ukrepi in dejav- 

nosti za uresničevanje ciljev in nalog, določenih s srednjeroč- 
nim planom; pri tem je izhodišče ocena pogojev in možnosti 
za razvoj v letu, za katero se plan sprejema. 

Sestavni del letnega plana temeljne banke so: 
1) načrt bilanc banke 
2) načrt prostega investicijskega potenciala; 
3) načrt priliva in odliva deviz; 
4) načrt prihodkov in odhodkov; 
5) sklep o politiki obrestnih mer in plačil za storitve; 
6) sklep o merilih in kazalcih za oceno družbenoekonomske 

opravičenosti nameravanih investicij. 

93. člen 
Temeljna banka mora pri določitvi pogojev in meril za 

angažiranje denarnih sredstev v svojih planih in pri njihovem 
uresničevanju zagotoviti rentabilne, likvidne in varne pla- 
smaje tako, da sredstva usmerja kreditno sposobnim, 
finančno in poslovno uspešnim prosilcem kredita, pri zahte- 
vah za financiranje investicij pa organizacijsko in kadrovsko 
usposobljenim investitorjem. 

Zaradi povečanja ekonomske učinkovitosti bančnega kre- 
dita in planskih zahtev po prestrukturiranju gospodarstva 
mora banka pri določitvi kriterijev in meril za usmerjanje 
sredstev v svojih planih in pri njihovem uresničevanju zagoto- 
viti prednost: 

- vlaganjem, ki kažejo najboljše oziroma boljše razmerje 
med pričakovano akumulacijo in vloženimi sredstvi; 

- vlaganjem, ki pod istimi drugimi pogoji zagotavljajo večje 
in hitrejše celotne neto devizne učinke. 

Pri določanju planov in usmerjanju sredstev lahko banka 
uporablja tudi druga ekonomska merila, kot so: koeficient 
obračanja sredstev, stopnja samofinanciranja idr. 

94. člen 
Temeljna banka sme odobravati uporabo investicijskih kre- 

ditov in dajati garancije iz njihovega naslova samo do zneska 
planiranega prostega investicijskega potenciala za zadevno 
leto. 

95. člen 
Temeljna banka mora svoje planske akte javno objaviti na 

način, določen s statutom banke. 

96. člen 
Temeljna banka mora najmanj enkrat na leto poročati svo- 

jim članicam o rezultatih uresničevanja planov in načrtov ter o 
izpolnjevanju obveznosti, ki so sporazumno oziroma dogo- 
vorno določene zaradi uresničevanja skupnih interesov in 
cilje iz planov banke. 

Roki, vsebina in način poročanja se določijo s statutom 
temeljne banke. 

97. člen 
Zaradi zagotovitve osnovne metodološke enotnosti pri 

finančnem planiranju v bankah določijo temeljne in združene 
banke, sporazumno obvezne prvine enotne metodologije pri 
pripravljanju, sprejemanju in spremljanju uresničevanja 
planov. 

5) Ohranjanje likvidnosti in prevzemanje rizika v 
temeljni banki 

98. člen 
S samoupravnim sporazumom o ustanovitvi temeljne 

banke, srednjeročnim planom in letnim planom temeljne 
banke se določijo način, ukrepi in odgovornosti za ohranjanje 
likvidnosti temeljne banke ter obseg potrebnih likvidnih sred- 
stev. 

99. člen 
Dokler je banka nelikvidna, ustanoviteljica temeljne banke 

in druge družbene pravne osebe ne smejo razpolagati s sred- 
stvi na svojem žiro računu in drugih računih, ki se vodijo pri 
njej. 

100. člen 
Temeljna banka, ki daje avl na vrednostne papirje, ki jih 

izdajajo organizacije združenega dela, ki daje garancije za 
njihove obveznosti in ki izdaja lastne vrednostne papirje, da bi 
ohranila likvidnost, mora oblikovati posebno likvidnostno re- 
zervo. 

Oblikovanje in znesek posebne likvidnostne rezerve se 
glede na obseg poslov iz prvega odstavka tega člena določita 
s samoupravnim sporazumom o ustanovitvi temeljne banke, 
srednjeročnim planom temeljne banke in drugimi samouprav- 
nimi splošnimi akti ali sklepi organov upravljanja temeljne 
banke. 

Sredstva posebne likvidnosti rezerve so na rednem žiro 
računu temeljne banke, če z zveznim zakonom ni drugače 
določeno, in se smejo uporabljati samo za poravnavo obvez- 
nosti iz poslov iz tega člena, če temeljna banka nima drugih 
likvidnih sredstev. 

101. člen 
Za ohranjanje tekoče likvidnosti lahko temeljne in združene 

v primeru kratkoročnega časovnega zamika med sredstvi in 
obveznostmi sklenejo samoupravni sporazum o njihovem 
medsebojnem kratkoročnem kreditiranju. 

S sporazumom iz prvega odstavka tega člena se določijo 
postopek, pogoji in viri sredstev za kreditiranje iz omenjenega 
odstavka. 

Posli iz prvega odstavka tega člena se lahko opravljajo v 
okviru združenja bank, prek njegovega posebnega računa pri 
službi družbenega knjigovodstva ter v okviru združenih bank. 

Združenje bank in združene banke lahko v okviru poslov iz 
prvega odstavka tega člena opravljajo promet vrednostnih 
papirjev, izdanih po določbah zveznega zakona, ki ureja zava- 
rovanje plačil med uporabniki družbenih sredstev, ter promet 
drugih vrednostnih papirjev. 

S samoupravnim sporazumom iz prvega odstavka tega 
člena se določijo pravice, obveznosti in vzajemne odgovorno- 
sti vseh udeležencev v okviru združenja bank in združenih 
bank. 

Administrativno-strokovna, pomožna in njim podobna dela 
opravljajo delavci v delovni skupnosti združenja bank iz 

prvega odstavka tega člena oziroma delavci v delovni skupno- 
sti združene banke. 

102. člen 
Obveznosti temeljne banke se poravnavajo v breme sred- 

stev na njenem žiro računu. 
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Če na žiro računu temeljne banke ni dovolj sredstev za 
poravnavo obveznosti, se najprej uporabijo sredstva njenega 
rezervnega sklada, nato pa sredstva njene obvezne rezerve pri 
Narodni banki Jugoslavije, vendar se sme pred sprejetjem 
sanacijskega progrma temeljne banke uporabiti največ 50% 
vseh izločenih sredstev obvezne rezerve. 

Uporabljena sredstva rezervnega sklada in sredstva 
obvezne rezerve se vrnejo z žiro računa temeljne banke iz 
prvega naslednjega priliva v skladu z zveznim zakonom. 

Dokler uporablja rezervni sklad in obvezno rezervo pri 
Narodni banki Jugoslavije, temeljna banka ne sme dajati 
kreditov in tudi ne opravljati drugih plasmajev. 

103. člen 
Poslovodni organ temeljne banke sprejema ukrepe za zago- 

tovitev likvidnosti banke in mora redno obveščati izvršilni 
odbor banke o uporabi sredstev rezervnega sklada in sredstev 
obvezne rezerve za poravnavo obveznosti temeljne banke. 

104. člen 
Če temeljna banka uporablja sredstva rezervnega sklada po 

drugem odstavku 102. člena tega zakona skupaj deset delov- 
nih dni v mesecu, mora njen izvršilni organ obravnavati stanje 
likvidnosti in z ukrepi iz samoupravnih splošnih aktov 
temeljne banke zagotoviti sredstva na žiro računu temeljne 
banke za redno izpolnjevanje obveznosti. 

105. člen 
Če temeljna banka uporablja sredstva obvezne rezerve po 

drugem odstavku 102. člena tega zakona neprekinjeno pet 
delovnih dni ali s prekinitvami deset delovnih dni v enem 
mesecu, mora njen izvršilni organ z ukrepi iz samoupravnih 
splošnih aktov temeljne banke ohranjati njeno likvidnost. 

Izvršilni odbor temeljne banke mora o ukrepih iz prvega 
odstavka tega člena odločiti v petih delovnih dneh po poteku 
rokov iz prvega odstavka tega člena ter o tem takoj obvestiti 
narodno banko republike oziroma narodno banko avtonomne 
pokrajine. 

106. člen 
Temeljna banka se šteje za nelikvidno po tem zakonu, če z 

ukrepi izvršilnega odbora temeljne banke in ukrepi narodne 
banke republike oziroma narodne banke avtonomne pokra- 
jine niso zagotovljena sredstva za redno izpolnjevanje njenih 
obveznosti in vračanje uporabljenih sredstev obvezne rezerve 
v skladu s tretjim odstavkom 102. člena tega zakona oziroma 
če je uporabila več kot' 50% sredstev obvezne rezerve. 

Natančnejše pogoje za ugotavljanje nelikvidnosti banke 
predpiše Narodna banka Jugoslavije. 

107. člen 
Predsednik izvršilnega odbora temeljne banke mora v petih 

dneh po poteku roka iz drugega odstavka 105. člena tega 
zakona sklicati sejo izvršilnega odbora, na kateri se obrav- 
nava stanje likvidnosti banke. 

Če izvršilni odbor ugotovi, da je temeljna banka nelikvidna, 
mora v petih naslednjih dneh po seji, na kateri je bilo ugotov- 
ljeno, da je banka nelikvidna, sklicati sejo zbora temeljne 
banke, ki mora biti v naslednjih dvajsetih dneh po seji izvršil- 
nega odbora. 

Na seji zbora temeljne banke se v roku iz prvega odstavka 
tega člena določijo ukrepi, način in rok za odpravo vzrokov 
nelikvidnosti banke. 

108. člen 
Narodna banka republike oziroma narodna banka avto- 

nomne pokrajine, ki oceni, da sprejeti ukrepi in sklepi ne 
zadostujejo za sanacijo temeljne banke, lahko predlaga zboru 
temeljne banke tudi dopolnilne ukrepe za njeno sanacijo. 

Narodna banka lahko v skladu s prvim odstavkom tega 
člena predlaga zboru temeljne banke spremembo poslovod- 
nega organa temeljne banke. 

109. člen 
Če se v roku iz tretjega odstavka 107. člena tega zakona ne 

zagotovijo pogoji za likvidnost temeljne banke, sprejme njen 
zbor v tridesetih dneh sanacijski proaram banke. 
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Temeljna banka mora o sprejetih sklepih in ukrepih iz 
prvega odstavka tega člena takoj obvestiti narodno banko 
republike oziroma narodno banko avtonomne pokrajine in 
Narodno banko Jugoslavije, skupščino republike oziroma 
skupščino avtonomne pokrajine in skupščino občine, v kateri 
ima svoj sedež. 

110. člen 
Skupščina republike oziroma skupščina avtonomne pokra- 

jine lahko na podlagi predloga zbora banke in mnenja 
Narodne banke Jugoslavije sprejme posebne ukrepe za sana- 
cijo temeljne banke. 

Če se z ukrepi, ki jih je sprejel zbor temeljne banke, dopol- 
nilnimi ukrepi in ukrepi skupščine republike oziroma skupš- 
čine avtonomne pokrajine ne zagotovi sanacija temeljne 
banke, prenehanje banke pa bi povzročilo večje motnje pri 
ohranjanju likvidnosti v državi in do tujine, odložijo narodna 
banka republike oziroma narodna banka avtonomne pokra- 
jine in Narodna banka Jugoslavije izterjavo dela danih kredi- 
tov na način in pod pogoji, ki jih za vsako posamično banko 
določi Skupščina SFRJ. 

Če pri sanaciji temeljne banke sodeluje družbenopolitična 
skupnost, lahko pristojni organ v republiki oziroma avto- 
nomni pokrajini na predlog narodne banke republike oziroma 
narodne banke avtonomne pokrajine odloči o imenovanju 
pooblaščene osebe v temeljni banki izmed strokovnjakov za 
določeno področje, ki bo nadzorovala izvajanje vseh ukrepov 
za sanacijo temeljne banke. 

Pooblaščena oseba iz drugega odstavka tega člena ima 
pravico in dolžnost zadržati izvršitev vsakega sklepa organov 

' temeljne banke, ki ni v skladu z ukrepi za njeno sanacijo, ter o 
čemer mora takoj obvestiti skupščino republike oziroma 
skupščino avtonomne pokrajine, da o tem dokončno odloči. 

111. člen 
Če se z ukrepi iz 109. in 110. člena tega zakona v naslednjih 

devetdesetih dneh ne zagotovi sanacija banke, temeljna 
banka preneha. 

112. člen 
O prenehanju temeljne banke obvesti njen zbor narodno 

banko republike oziroma narodno banko avtonomne pokra- 
jine in službo družbenega knjigovodstva. 

113. člen 
Če temeljna banka preneha, se terjatve občanov iz naslova 

hranilnih vlog, tekočih računov in depozitov na deviznih raču- 
nih občanov poravnajo pred terjatvami drugih upnikov 
temeljne banke. 

Po poravnavi obveznosti iz prvega odstavka tega člena se iz 
razpoložljivih sredstev izplačajo najprej upniki, ki niso usta- 
noviteljice zadevne temeljne banke. 

114. člen 
Temeljna banka odgovarja za svoje obveznosti z vsemi 

sredstvi, s katerimi razpolaga. 

Če sredstva iz prvega odstavka tega člena ne zadostujejo za 
poravnavo njenih obveznosti, odgovarjajo ustanoviteljice za 
obveznosti temeljne banke v skladu s samoupravnim sporazu- 
mom o njeni ustanovitvi. 

115. člen 
Neizterljive terjatve iz naslova danih kreditov odpiše 

temeljna banka v breme prihodkov, ki jih ustvari s svojim 
poslovanjem. 

Če neizterljivih terjatev ni mogoče odpisati v breme prihod- 
kov temeljne banke, se odpišejo v breme sredstev sklada 
soljdarne odgovornosti temeljne banke. 

Če neizterljivih terjatev ni mogoče odpisati v breme sred- 
stev solidarne odgovornosti, odloči zbor temeljne banke o 
tem, kako se odpišejo in iz katerih virov sredstev se odpišejo. 

Sredstva sklada solidarne odgovornosti temeljne banke, 
uporabljena za odpis neizterljivih terjatev, se morajo vsanj 
vrniti v roku, ki ne sme biti daljši kot pet let, s tem da se mora v 
navedenem roku vsako leto vrniti najmanj petina uporabljenih 
sredstev. 
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6. Oblikovanje, uporaba in razporejanje 
prihodkov in skupnega dohodka v temeljni banki 

116. člen 
Prihodki temeljne banke so: 

1. udeležba pri dohodku iz naslova skupno ustvarjenega 
dohodka v Jugoslaviji oziroma pri prihodku od skupnih vla- 
ganj v tujini; 

2. obresti od danih kreditov; 
3. plačila za bančne storitve; 
4. pozitivni saldo tečajnih razlik; 
5. drugi prihodki, ki jih temeljna banka ustvari s svojim 

poslovanjem v skladu s svojim statutom in predpisi. 

117. člen 
Prihodke, ki jih temeljna banka ustvari s svojim poslova- 

njem, razporedijo ustanoviteljice temeljne banke med seboj 
po poravnavi poslovnih stroškov in izločitvi za delovno skup- 
nost kot skupni dohodek glede na svoj prispevek k njego- 
vemu ustvarjanju; razporedijo jih na način in v skladu s 
samoupravnim sporazumom o ustanovitvi temeljne banke. 

S samoupravnim sporazumom o ustanovitvi temeljne banke 
ali sklepom njenega zbora se lahko določi, da se skupni 
dohodek po njegovi razporeditvi na usanoviteljice temeljne 
banke usmerja in uporablja za oblikovanje skladov temeljne 
banke v skladu s tem zakonom. 

118. člen 
Med poslovne stroške temeljne banke iz 17. člena tega 

zakona spadajo obresti za prejete kredite in druga sredstva, 
plačila za bančne storitve, negativni saldo tečajnih razlik, 
odpis neizterljivih terjatev, amortizacijski stroški, stroški za 
poslovne prostore in opremo ter drugi poslovni stroški v 
skladu s samoupravnim sporazumom o ustanovitvi temeljne 
banke. 

119. člen 
Če prihodki, ki jih s svojim poslovanjem ustvari temeljna 

banka, ne zadostujejo za kritje poslovnih stroškov iz 118. 
člena tega zakona in za izločanje sredstev za delovno skup- 
nost, v skladu solidarne odgovornosti pa ni sredstev za kritje 
nastale izgube, odloči zbor temeljne banke ob sprejemanju 
zaključnega računa, kakb se bo krila nastala izguba. 

Zbor temeljne banke mora hkrati obravnavati vzroke 
nastale izgube in ugotoviti odgovornost za nastalo izgubo pri 
poslovanju ter sprejeti ukrepe za njeno kritje. 

Pri kritju izgube temeljne banke lahko sodelujejo tudi druge 
temeljne banke, če je to v interesu njihovih ustanoviteljic. 

Če nastala izguba ni krita v enem letu po odločitvi iz prvega 
odstavka tega člena, temeljna banka preneha. 

V primeru prenehanja temeljne banke iz četrtega odstavka 
tega člena se uporabljajo določbe tega zakona, ki se nanašajo 
na obveznosti temeljne banke, ki preneha, po končanem 
sanacijskem postopku. 

120. člen 
Delavci v delovni skupnosti temeljne banke pridobivajo 

dohodek iz prihodkov, ki jih temeljna banka ustvari s svojim 
poslovanjem, v odvisnosti od prispevka k poslovanju temeljne 
banke in k zadovoljevanju potreb in interesov njenih ustanovi- 
teljic. 

Sredstva za osebne dohodke in skupno porabo pridobivajo 
delavci delovne skupnosti temeljne banke v skladu z osno- 
vami in merili iz samoupravnega sporazuma, sklenjenega 
med temeljno banko in njeno delovno skupnostjo, in v skladu 
z družbenimi dogovori o delitvi sredstev za osebne dohodke 
in za skupno porabo delavcev v združenem delu in delavcev v 
delovnih skupnostih ustanoviteljic temeljne banke. 

S samoupravnimi sporazumom iz drugega odstavka tega 
člena se zagotovi, da so sredstva za delovno skupnost 
odvisna od obsega in kakovosti ter stopnje delovne odgovor- 
nosti delovne skupnosti. 
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7) Skladi v temeljni banki 

121. člen 
Zaradi oblikovanja sredstev za zagotovitev varnega in lik- 

vidnega poslovanja ter materialne osnove dela ima temeljna 
banka: 

1. sklad solidarne odgovornosti; 
2. rezervni sklad; 
3. sklad osnovnih sredstev. 
Temeljna banka lahko na podlagi samoupravnega spora- 

zuma o ustanovitvi temeljne banke in svojega statuta aH na 
podlagi drugih samoupravnih sporazumov in sklepov svojih 
ustanoviteljic oblikuje tudi druge Sklade. 

Sredstva skladov iz prvega in drugega odstavka tega člena 
se oblikujejo na podlagi samoupravnega sporazuma o usta- 
novitvi temeljne banke, njenega statuta in zakona iz združenih 
sredstev ustanoviteljic temeljne banke in sredstev iz drugega 
odstavka 117. člena tega zakona. 

Sredstva skladov temeljne banke se vodijo na ime njenih 
ustanoviteljic. 

Sredstva skladov temeljne banke se uporabljajo v skladu s 
samoupravnim sporazumom o njeni ustanovitvi in njenim 
statutom ali na podlagi drugih samoupravnih sporazumov in 
sklepov njenih ustanoviteljic. 

122. člen 
Sredstva sklada solidarne odgovornosti se uporabljajo za 

odpis neizterljivih terjatev ter za kritje izgub in drugih rizikov, 
ki izhajajo iz poslovanja temeljne banke. 

Sredstva sklada solidarne odgovornosti se smejo 
uporabljati tudi za vlaganje v namene v skladu s samouprav- 
nim sporazumom o ustanovitvi banke ali sklepi zbora 
temeljne banke. 

123. člen 
Višina sredstev v skladu solidarne odgovornosti znaša naj- 

manj 5% stanja plasmajev, za katere temeljna banka prev- 
zema riziko po zaključnem računu za predhodno leto. 

Način združevanja in rok za vplačilo sredstev v Sklad soli- 
darne odgovornosti se določita s samoupravnim sporazu- 
mom o ustanovitvi temeljne banke; rok za vplačilo ne sme biti 
daljši kot pet let, v ta namen združena sredstva pa morajo 
znašati najmanj 1% stanja plasmajev na leto. 

124. člen 
Sredstva rezervnega sklada se uporabljajo za ohranjanje 

tekoče likvidnosti temeljne banke v skladu z zakonom in 
drugimi predpisi. 

Sredstva rezervnega sklada so izločena na posebnem 
računu pri narodni banki republike oziroma narodni banki 
avtonomne pokrajine. 

125. člen 
V rezervni sklad se združujejo sredstva ustanoviteljic 

temeljne banke; v ta sklad združena sredstva ne smejo biti 
manjši kot 1% stanja plasmajev, za katere temeljna banka 
prevzema riziko po zaključnem računu za vsako leto, za 
katero se vanj izločajo sredstva. 

Ko skupna sredstva rezervnega sklada dosežejo najmanj 
5% osnove iz prvega odstavka tega člena, preneha obveznost 
glede njihovega združevanja v ta sklad. 

126. člen 
Ustanoviteljice temeljne banke lahko ob odpovedi samou- 

pravnega sporazuma o ustanovitvi temeljne banke prenesejo 
svojo vlogo v sklad solidarne odgovornosti in vlogo v rezerv- 
nem skladu na druge njene ustanoviteljice ali ju iz njih dvig- 
nejo. 

S samoupravnim sporazumom o ustanovitvi temeljne banke 
in njenim statutom se določijo pogoji, roki in način za prenos 
in dvig vlog iz sklada solidarne odgovornosti in iz rezervnega 
sklada, pri čemer se mora upoštevati likvidnost banke. 

Ustanoviteljica temeljne banke lahko v primeru iz prvega 
odstavka tega člena dvigne svoji vlogi v rezervnem skladu in 
skladu solidarne odgovornosti, ko poravna obveznosti do 
temeljne banke. 
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127. člen 
Sredstva sklada osnovnih sredstev temeljne banke sestav- 

ljajo poslovni prostor, pohištvo, stroji in druga oprema, ki se 
uporabljajo za opravljanje njene poslovne dejavnosti. 

Denarni del sklada osnovnih sredstev uporablja banka za 
svoje poslovanje ali ga združi v sklad osnovnih sredstev 
združene banke. 

128. člen 
Zbor temeljne banke lahko odloči, da temeljna banka v 

svojem imenu in za račun svojih ustanoviteljic najema kredite 
za nakup osnovnih sredstev temeljne banke. 

129. člen 
Po izstopu iz temeljne banke lahko njena ustanoviteljica v 

denarnem znesku dvigne svoj del, združen v sklad osnovnih 
sredstev, ko poravna svoje obveznosti do temeljne banke. 

4. Združene banke 

130. člen 
Zaradi širšega povezovanja in usklajevaja planov in njiho- 

vega uresničevanja ter združevanja dela in sredstev za uresni- 
čevanje skupnih interesov združenega dela in temeljnih ciljev 
družbenoekonomskega razvoja ustanovijo temeljne banke 
združeno banko kot samostojno finančno organizacijo. 

Ustanoviteljice združene banke so tiste temeljne banke, ki 
so na podlagi sklepov zborov temeljnih bank sklenile samou- 
pravni sporazum o ustanovitvi združene banke in s tem prev- 
zele z njim določene pravice, obveznosti in odgovornosti. 

Združena banka se ustanovi v skladu s 6., 7. in 8. členom ter 
tretjim odstavkom 66. člena tega zakona. 

Ali so izpolnjeni pogoji za ustanovitev združene banke, 
oceni Narodna banka Jugoslavije v skladu z 68. členom tega 
zakona. 

Temeljna banka je lahko ustanoviteljica več združenih 
bank. 

131. člen 
Združena banka opravlja bančne posle, ki so določeni s 

samoupravnim sporazumom o njeni ustanovitvi, predvsem pa 
tiste, ki se nanašajo: 

1. na združevanje dela in sredstev ter vlaganja sredstev za 
določane namene; 

2. na zbiranje in usmerjanje sredstev depozitov za določene 
namene in družbeno usmerjenih sredstev v skladu z zakonom 
in drugimi predpisi, družbenimi dogovori in samoupravnimi 
sporazumi o ustanovitvi združene banke; 

3. na ocenjevanje skupnih možnosti in pogojev za razvoj ter 
skupnih interesov ustanoviteljic združene banke pri spreje- 
manju srednjeročnih in letnih planov; 

4. na najemanje in dajanje kreditov, garancij in avalov na 
vrednostne papirje v Jugoslaviji; 

5. na izdajanje in promet vrednostnih papirjev; 
6. na devizne, kreditne in druge posle s tujino v skladu z 

zveznim zakonom; 
7. na posle plačilnega prometa s tujino; 
8. na organiziranje zbiranja hranilnih vlog in depozitov 

fizičnih oseb v tujini v imenu in za račun svojih ustanoviteljic; 
9. na organiziranje in zboljševanje informacijskega sistema 

in funkcionalnega organiziranja združene banke in ustanovi- 
teljic; 

10. na zboljševanje bančnega poslovanja, tehnologije dela, 
tehnične opremljenosti bank ter izobraževanje kadrov; 

11. na usklajevanje dejavnosti ustanoviteljic združene 
banke v sanacijskem postopku ustanoviteljice združene 
banke. 

132. člen 
Združena banka je pravna oseba s pravicami, obveznostmi 

in odgovornostmi, ki jih ima na podlagi samoupavnega spora- 
zuma o njeni ustanovitvi in tega zakona. 

Združena banka ima lahko svoja predstavništva v Jugosla- 
viji in v tujini. 

't 

133. člen 
Združeno banko upravljajo temeljne banke - njene ustano- 

viteljice po načelih delegatskega sistema. 

134. člen 
Združena banka sprejema srednjeročni plan in letne plane 

za uresničevanje srednjeročnih planov. 

135. člen 
Predlog skupnih temeljev za pripravljanje srednjeročnega 

plana združene banke in temeljnih bank v njeni sestavi pri- 
pravi poslovodni organ združene banke v sodelovanju s 
poslovodnimi organi temeljnih bank. 

Predlog skupnih osnov določi izvršilni odbor združene 
banke, pred tem pa ga obravnavajo izvršilni odbori temeljnih 
bank. 

Skupne osnove za pripravljanje srednjeročnega plana 
sprejmejo zbori temeljnih in združenih bank. 

136. člen 
Sestavni del srednjeročnega in letnega plana združene 

banke vsebuje poleg planskih aktov iz 91. in 92. člena tudi 
zbirne - konsolidirane bilance združene banke. 

137. člen 
Zaradi uresničevanja skupnih nalog pri uresničevanju ciljev 

ekonomske, monetarne, devizne in kreditne politike države 
ter skupne razvojne in poslovne politike združene banke in 
temeljnih bank v njeni sestavi, ki je določena v planih bank, 
sklepajo banke samoupravne sporazume ter sporazume ozi- 
roma dogovore z drugimi finančnimi organizacijami. 

Zaradi uresničevanja posameznih razvojnih programov in 
načrtov tekoče dejavnosti svojih ustanoviteljic in drugih druž- 
benih pravnih oseb stopa banka v konzorcije z drugimi 
finančnimi organizacijami. 

138. člen 
Določbe 88. do 97. člena o planiranju za temeljne banke se 

uporabljajo tudi za združeno banko. 

139. člen 
Za ohranjanje tekoče likvidnosti združene banke lahko 

temeljne banke združujejo poleg drugih sredstev tudi del 
sredstev svojih rezervnih skladov in sredstev posebne likvid- 
nostne rezerve. 

140. člen 
Temeljna banka - ustanoviteljica združene banke, ki je 

povzročila nelikvidnost združene banke, ne sme razpolagati s 
sredstvi na svojem žiro računu in ne s sredstvi, vloženimi v 
banko, dokler je združena banka nelikvidna. 

Združena banka, ki je nelikvidna, mora ugotoviti, katera 
temeljna banka je povzročila njeno nelikvidnost, ter o tem 
obvestiti pristojno službo družbenega knjigovodstva. 

141. člen 
Zaradi zagotavljanja sredstev za opravljanje poslov iz 131. 

člena tega zakona in izpolnjevanje obveznosti, določenih z 
zakonom, ima združena banka sklad solidarne odgovornosti, 
rezervni sklad in sklad osnovnih sredstev. 

Združena banka lahko oblikuje tudi druge sklade v skladu s 
samoupravnim sporazumom o ustanovitvi združene banke. 

Sredstva skladov iz prvega in drugega odstavka tega člena 
se oblikujejo iz ustreznih skladov temeljnih bank in sredstev iz 
tretjega odstavka 17. člena tega zakona v višini, pod pogoji in 
na način, ki so določeni s samoupravnim sporazumom o 
ustanovitvi združene banke. 

Sredstva skladov temeljnih bank, razen rezervnega sklada, 
ki se združijo v sklade združene banke, so lahko v skladu s 
samoupravnim sporazumom iz tretjega odstavka tega člena v 
skladih temeljnih bank, dokler jih ne začne uporabljati zdru- 
žena banka. 

142. člen 
Določbe tega zakona, ki se nanašajo na upravljanje in 

odločanje, poslovno politiko, ohranjanje likvidnosti in prevze- 
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manje rizika, oblikovanje, uporabo in razporejanja prihodkov 
in skladov v temeljni banki, na delovno skupnost banke in 
drugo, se uporabljajo tudi za združeno banko, če s tem 
zakonom ali drugim zveznim zakonom ni drugače določeno. 

5. Bančni konzorciji 
143. člen 

Za uresničevanje razvojnih načrtov in kreditiranje progra- 
mov takoče dejavnosti organizacij združenega dela in drugih 
družbenih pravnih oseb lahko dve ali več bank in finančnih 
organizacij ustanovijo bančni konzorcij, da bi širše združe- 
vale delo in sredstva ter zagotavljale kredite v Jugoslaviji in v 
tujini. 

Bančne in finančne organizacije, razen samoupravnih skla- 
dov združenega dela, lahko ustanovijo bančni konzorcij sku- 
paj s tujo banko in drugimi finančnimi organizacijami. 

144. člen 
Bančni konzorcij lahko prek združenja bank in finančnih 

organizacij da pristojnim organom pobudo, da se za uresniče- 
vanje ciljev, za katere je konzorcij ustanovljen, v aktih mone- 
tarno-kreditne politike določijo posebni ukrepi. 

145. člen 
Bančni konzorcij se ustanovi s samoupravnim sporazumom 

ali pogodbo. 
S samoupravnim sporazumom ali pogodbo iz prvega 

odstavka tega člena se določijo predvsem: 
1) cilji ustanovitve konzorcija; 
2) banke in finančne organizacije, ki sestavljajo konzorcij 

(članice konzorcija); 
3) banka ali finančna organizacija, ki v imenu članic organi- 

zira konzorcij in vodi njegovo delo; 
4) organi upravljanja poslov konzorcija; 
5) medsebojne pravice in obveznosti članic konzorcija; 
6) čas, za katerega se konzorcij ustanovi, in kako preneha; 
7) kako se prevzema splošni in posebni rizik članic konzor- 

cija, ki izhaja iz njegovih poslov. 
Konzorcij je lahko trajen, če gre za stalne skupne interese, 

ali občasen, če gre samo za določen posel. 
Če v konzorciju sodelujejo tuje osebe, se s pogodbo o 

njegovi ustanovitvi določijo pravice, obveznosti in odgovor- 
nosti pogodbenih strank v skladu z drugim odstavkom tega 
člena. 

6. Poštna hranilnica 

146. člen 
Poštna hranilnica je enotna finančna in hranilniška organi- 

zacija za vso Socialistično federativno republiko Jugoslavijo, 
ki opravlja posle posebnega družbenega pomena. 

Poštno hranilnico ustanovijo organizacije združenega dela 
za ptt promet in druge organizacije združenega dela, katerih 
dejavnost je pomembna za pravilno in nemoteno delovanje 
ptt sistema, pod pogoji, ki se določijo v samoupravnem spora- 
zumu o njeni ustanovitvi. 

Poštna hranilnica ima lahko predstavništva v Jugoslaviji. 

147. člen 
Poštna hranilnica se ustanovi s sklenitvijo samourpavnega 

sporazuma na podlagi poprejšnjih sklepov organov upravlja- 
nja ustanoviteljic. 

Samoupravni sporazum o ustanovitvi Poštne hranilnice 
obsega predvsem: 

- skupne cilje, zaradi katerih se ustanovi Poštna hranil- 
nica; 

- dejavnost Poštne hranilnice; 
- način upravljanja in določbe o. organih upravljanja 

Poštne hranilnice; 
- določbe o poslovodnem organu; 
- temelje sistema planiranja in poslovane politike, zlasti pa 

postopek za sprejetje sporazuma o temeljih srednjeročnega 
plana Poštne hranilnice in postopek za sprejetje letnega 
plana za izvrševanje srednjeročnega plana ter ukrepe za 
njuno izvrševanje; 

- način oblikovanja prihodkov; 
- ukrepe in odgovornost za zagotovitev likvidnosti; 
- način oblikovanja in uporabe sredstev skladov Poštne 

hranilnice; 
- pravice in odgovornosti ustanoviteljic Poštne hranilnice 

ter njihovo prevzemanje rizika za njeno poslovanje; 
- način sprejetja statuta in drugih samoupravnih splošnih 

aktov Poštne hranilnice; 
- način spreminjanja in dopolnjevanja samoupravnega 

sporazuma o ustanovitvi Poštne hranilnice; 
- temeljne določbe o notranji organizaciji Poštne hranil- 

nice; 
- način ureditve odnosov med Poštno hranilnico in njeno 

delovno skupnostjo; 
- druga vprašanja, pomembna za ustanovitev in poslova- 

nje Poštne hranilnice. 

148. člen 
Poštna hranilnica opravlja predvsem naslednje posle: 

1. zbira dinarske in devizne hranilne vloge občanov in 
civilnih pravnih oseb v skladu z zveznim zakonom; 

2. vodi tekoče in žiro račune občanov in opravlja plačilni 
promet zanje v skladu z zveznim zakonom; 

3. vodi devizne račune občanov v skladu z zveznim za- 
konom; 

4. obračunava in kontrolira vplačila in izplačila poštnona- 
kazniških in telegrafskonakazniških nakazil v notranjem 
denarnem prometu; 

5. opravlja mednarodno nakazniško, poštnočekovno, 
poštnohranilniško in odkupno službo v skladu z normativnimi 
akti Svetovne poštne zveze; 

6. odkupuje bančne in potniške čeke in čeke, ki jih izdaja 
Narodna banka Jugoslavije, v skladu z zveznim zakonom; 

7. odkupuje efektivne tuje bankovce v skladu z zveznim 
zakonom; 

8. vnovčuje vrednostne papirje (listine) v drugih državah v 
skladu z aktom Svetovne poštne zveze o vnovčevanju vred- 
nostnih papirjev; 

9. opravlja posle plačilnega prometa s tujino v skladu z 
zveznim zakonom; 

10. opravlja druge posle v imenu in za račun organizacij 
združenega dela za ptt promet in drugih družbenih pravnih 
oseb na podlagi od njih dobljenih pooblastil; 

149. člen 
Posle Poštne hranilnice upravljajo njene ustanoviteljice o 

načelih delegatskega sistema. 
Organ upravljanja Poštne hranilnice je skupščina, njen izvr- 

šilni organ pa izvršilni odbor. 
Skupščino Poštne hranilnice voli člane izvršilnega odbora 

izmed ustanoviteljic Poštne hranilnice. 
Občani, ki imajo hranilnice vloge in depozite pri Poštni 

hranilnici, sodelujejo pri upravljanju Poštne hranilnice na 
način, določen s samoupravnim sporazumom o njeni ustano- 
vitvi in s tem zakonom. 

150. člen 
Poštna hranilnica uporablja zbrana sredstva, po odbitku 

predpisanih rezerv-za likvidnost, na podlagi srednjeročnega 
plana in letnih planov za izvrševanje srednjeročnega plana, ki 
jih sprejme skupščina Poštne hranilnice. 

Podlaga za sprejetje srednjeročnega plana in letnih planov 
za izvrševanje srednjeročnega plana Poštne hranilnice so 
rednjeročni razvojni plan Socialistične federativne republike 
Jugoslavije in srednjeročni razvojni plani ustanoviteljic. 

Iz zbranih prostih sredstev daje Poštna hranilnica po temelj- 
nih in združenih bankah ter Narodni banki Jugoslavije z 
njihovo garancijo kredite za namene, ki so določeni v srednje- 
ročnem planu Poštne hranilnice in letnih planih za izvrševanje 
srednjeročnega pfartS. 

Iz prostih denarnih sredstev daje Poštna hranilnica kratko- 
ročne kredite temeljnim in združenim bankam ter trgu denarja 
in vrednostnih papirjev. 

151. člen 
Prihodki Poštne hranilnice so: 
- obresti od danih kreditov; 
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- plačila za vodenje tekočih računov občanov in opravlja- 
nje plačilnega prometa v državi za njihove lastnike; 

- plačila za storitve v mednarodnem denarnem prometu; 
- plačila za izvršeni obračun med organizacijami združe- 

nega dela za ptt promet v notranjem nakazniškem prometu; 
- drugi prihodki, ki jih Poštna hranilnica ustvari s svojim 

poslovanjem v skladu s samoupravnimi splošnimi akti in za- 
konom. 

152. člen 
Med poslovne stroške spadajo: obresti vložnikom in lastni- 

kom tekočih in žiro računov, plačila za bančne storitve in 
storitve organizacij za ptt promet, odpisi neizterljivih terjatev, 
amortizacijski stroški in drugo ter poslovni stroški v skladu s 
samoupravnim sporazumom o ustanovitvi Poštne hranilnice. 

153. člen 
Prihodki oziroma skupni dohodek, ki ga ustvari Poštna 

hranilnica, se razporedijo v skladu s 17. členom tega zakona. 

154. člen 
Da bi oblikovala sredstva za zagotovitev varnega in likvid- 

nega poslovanja ter materialne osnove dela, ima Poštna hra- 
nilnica: 

1. rezervni sklad; 
2. sklad osnovnih sredstev; 
3. druge sklade v skladu z zakoni in samoupravnimi sploš- 

nimi akti Poštne hranilnice. 

155. člen 
Sredstva skladov se oblikujejo iz sredstev ustanoviteljic in 

iz skupnih prihodkov Poštne hranilnice v skladu s 154. čle- 
nom tega zakona. 

Sredstva rezervnega sklada se uporabljajo za ohranitev 
tekoče likvidnosti Poštne hranilnice, za odpis neizterljivih 
terjatev in za kritje drugih rizikov ter za kritje vrednosti 
neamortiziranih osnovnih sredstev ob odtujitvi v skladu z 
zakoni in drugimi predpisi. 

156. člen 
Za svoje obveznosti je Poštna hranilnica odgovorna z vsemi 

sredstvi, s katerimi razpolaga. 
Če sredstva iz prvega odstavka tega člena ne zadostujejo za 

poravnavo njenih obveznosti, so ustanoviteljice odgovorne za 
obveznosti Poštne hranilnice v obsegu in na način, določen s 
samoupravnim sporazumom o njeni ustanovitvi. 

157. čle;(i 
Posle iz 148. člena tega zakona opravljajo v imenu in za 

račun Poštne hranilnice organizacije združenega dela za ptt 
promet po svojih poštnih enotah pod pogoji in na način, 
določen s samoupravnim sporazumom o ustanovitvi Poštne 
hranilnice. 

158. člen 
Poštna hranilnica ima delovno skupnost. 
Odnose med Poštno hranilnico in njeno delovno skup- 

nostjo ureja samoupravni sporazum o medsebojnih pravicah, 
obveznostih in odgovornostih. 

7. Hranilnice 

159. člen 
Hranilnice lahko ustanovijo v mejah svojih samoupravnih 

pravic temeljne in druge organizacije združenega dela, 
banke, samoupravne interesne skupnosti, krajevne skupnosti 
in druge družbene pravne osebe na podlagi samoupravnih 
odločitev delavcev in delovnih ljudi, ki živijo ali delajo na 
določenem območju. 

Hranilnice poslujejo kot občinske, mestne ali v sestavi 
temeljnih bank. 

160. člen 
Hranilnice se ukvarjajo z zbiranjem sredstev občanov v 

obliki hranilnih vlog, depozitov iz naslova tekočih in žiro 

računov, s prodajo vrednostnih papirjev in z drugimi banč- 
nimi posli z občani. 

Iz zbranih sredstev daje hranilnica občanom kredite za 
pospeševanje njihove dejavnosti, ki jo opravljajo z delovnimi 
sredstvi, ki so lastnina občanov, za nakup in graditev stano- 
vanj, za nakup predmetov za široko porabo in za druge 
njihove potrebe. 

Prosta sredstva lahko hranilnica uporablja v skladu s samo- 
upravnim sporazumom o ustanovitvi in z akti poslovne poli- 
tike za kredite organizacijam združenega dela, za stanovanj- 
sko-komunalno gospodarstvo, drobno gospodarstvo in 
podobno, ki jih daje neposredno ali po temeljnih bankah, za 
financiranje programov iz planov družbenopolitičnih skupno- 
sti zaradi zadovoljevanja skupnih interesov organizacij zdru- 
ženega dela in interesov lastnikov hranilnih vlog na območju, 
na katerem posluje hranilnica. 

Hranilnica se lahko ukvarja z zbiranjem namenskih sredstev 
od občanov za kreditiranje oziroma financiranje določenih 
programov v imenu in za račun udeležencev pri združevanju 
dela in sredstev ter z drugimi finančnimi posli, ki ji jih zaupajo 
njeni organi upravljanja, v skladu s tem zakonom. 

161. člen 
Če republike oziroma avtonomni pokrajini ne izdajo predpi- 

sov o ustanovitvi, upravljanju, organizaciji in poslovanju hra- 
nilnic, se določbe tega zakona, ki se nanašajo na temeljne 
banke, uporabljajo tudi za hranilnice. 

8. Druge hranilno-kreditne organizacije 

162. člen 
Med druge hranilno-kreditne organizacije spadajo 

predvsem: 
1. hranilno-kreditne zadruge; 
2. hranilno-kreditne službe pri kmetijskih, obrtnih in drugih 
zadrugah; 
3. temeljne zadružne organizacije; 
4. temeljne organizacije kooperantov. 

163. člen 
Ustanovitev, upravljanje in poslovanje hranilno-kreditnih 

organizacij iz 162. člena tega zakona ureja zakon. 

9. Samoupravni skladi združenega dela 

164. člen 
Za združevanje sredstev za zadovoljevanje skupnih intere- 

sov in potreb združenega dela za določene namene se usta- 
novijo skladi združenega dela. 

Samoupravni skladi združenega dela se ustanovijo z zako- 
nom oziroma s samoupravnim sporazumom v skladu z za- 
konom. 

Samoupravni skladi se lahko ustanovijo v okviru določenih 
gospodarskih panog in grupacij, proizvodno-prometnih kom- 
pleksov ali na ravni gospodarstva ter po teritorialnem načelu. 

Sredstva sklada se lahko združujejo in uporabljajo kot kre- 
dit ali nepovratno. 

165. člen 
Če je z zakonom oziroma s samoupravnim sporazumom v 

skladu z zakonom o ustanovitvi samoupravnega sklada zdru- 
ženega dela določeno, da posluje kot banka ali da opravlja 
posamezne bančne posle, se za ta sklad oziroma bančne 
posle uporabljajo določbe tega zakona. 

10. Združenja bank in finančnih organizacij 

166. člen 
Za uresničevanje skupnih interesov vseh članic na enotnem 

jugoslovanskem trgu ustanovijo banke in finančne organiza- 
cije s samoupravnim sporazumom združenje bank in finanč- 
nih organizacij za ozemlje Socialistične federativne republike 
Jugoslavije. 
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Združenje bank in finančnih organizacij iz prvega odstavka 
tega člena ima status splošnega združenja v okviru Gospodar- 
ske zbornice Jugoslavije. 

Bančne in finančne organizacije lahko s samoupravnim 
sporazumom ustanovijo združenje bank in finančnih organi- 
zacij za določeno ozemlje ali glede na predmet njihovega 
poslovanja. 

167. člen 
S samoupravnim sporazumom o ustanovitvi združenja bank 

za ozemlje Socialistične federativne republike Jugoslavije se 
določijo dejavnost in način dela, odločanje in upravljanje, 
medsebojni odnosi članic, organi in telesa združenja, posto- 
pek samoupravnega sporazumevanja o zadevah skupnega 
pomena ter druga vprašanja, pomembna za delo združenja. 

Samoupravni sporazum iz prvega odstavka tega člena 
sprejmejo zbori bank oziroma finančnih organizacij. 

168. člen 
Združenje bank in finančnih organizacij za ozemlje Sociali- 

stične federativne republike Jugoslavije opravlja predvsem 
naslednje zadeve: 
1. zadeve, ki mu jih s samoupravnim sporazumom o ustanovi- 
tvi združenja ali s posebnim samoupravnim sporazumom 
poverijo banke in finančne organizacije; 
2. začne postopek za sklenitev samoupravnih sporazumov 
bank in finančnih organizacij zaradi izvajanja ukrepov eko- 
nomske, monetarno-kreditne in devizne politike, za katere 
Skupščina SFRJ s svojim aktom predpiše obvezen postopek 
samoupravnega sporazumevanja; 
3. raziskuje in predlaga ukrepe za boljšo organizacijo in 
tehnologijo dela v bančnih organizacijah; 
4. prizadeva si za usklajevanje mnenj in predlogov članic 
bank in finančnih organizacij v zvezi z vprašanji gospodar- 
skega sistema in ukrepi ekonomske politike ter z drugimi 
vprašanji skupnega pomena in zastopa ta mnenja in predloge 
pred organi družbenopolitičnih skupnosti, Narodne banke 
Jugoslavije, narodnih bank republik in narodnih bank avto- 
nomnih pokrajin, gospodarskih zbornic ter drugih organov in 
organizacij; 
5. prizadeva si za zboljšanje enotnega informativnega 
sistema v bankah. 

Združenje bank in finančnih organizacij opravlja tudi tale 
dela: 

- prizadeva si za zboljšanje poslov v zvezi z združevanjem 
dela in sredstev, zbiranjem in pridobivanjem drugih sredstev v 
bankah in finančnih organizacijah; 
- daje pobudo za sklepanje drugih samoupravnih sporazu- 

mov in družbenih dogovorov med bankami in finančnimi 
organizacijami ter med bankami in finančnimi organizacijami 
in organizacijami združenega dela in drugimi družbenimi 
pravnimi osebami; 

- organizira dogovore med bankami in finančnimi organi- 
zacijami o skupnih pogojih za nastop v Jugoslaviji in na tujem 
finančnem trgu. 

169. člen 
S samoupravnim sporazumom o ustanovitvi združenja bank 

in finančnih organizacij za ozemlje SFRJ se uredijo medse- 
bojna razmerja, pravice, obveznosti in odgovornosti pri izva- 
janju ukrepov ekonomske, monetarno-kreditne in devizne 
politike ter druga vprašanja skupnega poslovanja na enotnem 
jugoslovasnkem trgu. 

11. Trg denarja in vrednostnih papirjev 

170. člen 
Združenje bank in finančnih organizacij lahko organizira 

trg denarja in vrednostnih papirjev. 
Trg iz prvega odstavka tega člena se organizira na podlagi 

samoupravnega sporazuma, ki ga sklenejo temeljne banke, 
združene banke in finančne organizacije na podlagi sklepov 
svojih zborov. 

Pravice, obveznosti in odgovornosti udeležencev na trgu se 
določijo s samoupravnim sporazumom iz drugega odstavka 
tega člena. 

171. člen 
Trg denarja in vrednostnih papirjev se ukvarja: 
- z zbiranjem in plasiranjem prostih denarnih sredstev 

bank in drugih finančnih organizacij; 
- s prometom prenosljivih kratkoročnih vrednostnih pa- 

pirjev; 
- z nakupom in prometom dolgoročnih vrednostnih pa- 

pirjev; 
- z drugimi posli v zvezi s pospešenim kroženjem prostih 

denarnih sredstev in ohranjanjem tekoče likvidnosti bank. 
Trg denarja in vrednostnih papirjev opravlja svoje poslova- 

nje prek posebnega računa ter v svojem imenu in za račun 
bank in finančnih organizacij nastopa v pravnem prometu. 

172. člen 
Trg denarja in vrednostnih papirjev ima svoj letni finančni 

načrt in operativni program zbiranja in planiranja prostih 
denarnih sredstev. 

Prihodki, ki jih ustvari trg denarja in vrednostnih papirjev, 
se po poravnavi poslovnih stroškov in izločitvi dela sredstev 
za delovno skupnost kot skupni dohodek razporedijo med 
udeležence trga v skladu s samoupravnim sporazumom iz 
170. člena tega zakona. 

Strokovna, administrativna in pomožna dela za trg denarja 
in vrednostnih papirjev opravlja delovna skupnost združenja 
bank in finančnih organizacij. 

III. TEMELJI KREDITNEGA SISTEMA 

1. Keditni in denarni posli 

173. člen 
Kreditni in denarni posli, ki se v okviru kreditnega sistema 

kot sestavnega dela odnosov v družbeni reprodukciji po tem 
zakonu opravljajo v banki oziroma finančni organizaciji, so 
predvsem: 

1. združevanje dela in sredstev ali vlaganje sredstev za 
obnavljanje in razširjanje materialne osnove dela in za druge 
potrebe združenega de|a; 

2. zbiranje denarnih sredstev in depozitov; 
3. združevanje denarnih sredstev delovnih ljudi in občanov 

za določene namene; 
4. zbiranje drugih prostih denarnih sredstev in hranilnih 

vlog občanov; 
5. najemanje kreditov v Jugoslaviji in tujini; 
6. dajanje kreditov; 
7. dajanje garancij in avalov; 
8. izdajanje denarnih kartic in poslovanje z njimi; 
9. izdajanje vrednostnih papirjev in njihov promet; 
10) devizni in devizno-valutni posli; 
11) posamezni posli plačilnega prometa v skladu z zveznim 

zakonom; 
12) s tem zakonom določeni bančni posli v imenu in za 

račun pravnih oseb in občanov; 
13) bančni posli v svojem imenu in za račun družbenih 

pravnih oseb v skladu z zveznim zakonom. 
S kreditnimi in denarnimi posli iz prvega odstavka tega 

člena se smejo ukvarjati tudi vse temeljne in druge družbene 
pravne osebe za potrebe v zvezi z opravljanjem svoje redne 
dejavnosti in v skladu z zakonom. 

2. Združevanje dela in sredstev ter vlaganje 
sredstev za določene namene 

174. člen 
V okviru ali s posredovanjem banke oziroma finančne orga- 

nizacije lahko združujejo delo in sredstva ali vlagajo sredstva 
za določene namene temeljne in druge organizacije-združe- 
nega dela, banke oziroma finančne organizacije in druge 
družbene pravne osebe, sredstva za določene namene pa 
združujejo civilne pravne osebe, delovni ljudje in občani. 

Združevanje dela in sredstev ali vlaganje sredstev iz prvega 
odstavka tega člena se opravi s sklenitvijo samoupravnega 
sporazuma, pogodbo ali na podlagi zakona. 

Družbenopolitična skupnost je lahko udeležena pri združe- 
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vanju sredstev za določene namene po prvem odstavku tega 
člena tako, da sklene pogodbo z drugimi udeleženci pri tem 
združevanju. 

175. člen 
Delo in sredstva se združujejo ali sredstva vlagajo za dolo- 

čene namene po 174. členu tega zakona predvsem: 
1) za ustvarjanje skupnega prihodka in dohodka; 
2) za medsebojno kreditiranje; 
3) za urejanje medsebojnega plačevanja in dolžniško-upni- 

ških razmerij na podlagi nakupa in prodaje vrednostnih papir- 
jev in kreditiranja na podlagi teh papirjev; 

4) za ohranitev tekoče likvidnosti; 
5) za financiranje določenih potreb združenega dela brez 

obveznosti vračanja; 

176. člen 
Z aktom o združevanju dela in sredstev ali vlaganju sredstev 

za investicije se določijo razmerja med udeleženci pri združe- 
vanju ali vlaganju sredstev in njihovimi uporabniki, predvsem 
pa: 

1) namen; 
2) znesek sredstev in rok njihovega združevanja ali vla- 

ganja; 
3) način združevanja ali vlaganja sredstev; 
4) pogoji in način uporabe sredstev; 
5) pravice in obveznosti uporabnikov sredstev; 
6) osnove, merila in način udeležbe pri rezultatih, doseže- 

nih z združevanjem dela in sredstev ali z vloženimi sredstvi; 
7) način prevzemanja rizika; 
8) način upravljanja sredstev; 
9) pogoji in način prenehanja izpostavljenih razmerij. 
Sestavni del akta o združevanju dela in sredstev ali vlaganju 

sredstev za namene iz prvega odstavka tega člena je finančni 
načrt, v katerem se določijo zneski in viri sredstev, način in 
dinamika njihovega zagotavljanja in uporabljanja. 

Akt o združevanju dela in sredstev ali vlaganju sredstev za 
namene iz prvega odstavka tega člena in finančni načrt 
morata biti usklajena s srednjeročnim planom udeležencev in 
s prevzetimi obveznostmi za njegovo izvrševanje. 

177. člen 
Banka oziroma finančna organizacija sodeluje pri združe- 

vanju dela in sredstev v skladu s predmetom svojega poslova- 
nja , s tem: 
1) da združuje delo in sredstva za račun svojih ustanoviteljic; 

2) da sodeluje pri združevanju dela in sredstev za račun 
svojih ustanoviteljic v okviru druge banke oziroma finančne 
organizacije; 
3) da pripravlja sklepanje samoupravnih sporazumov in 
pogodb o združevanju dela in sredstev iz 174., 175., in 176. 
člena tega zakona in sodeluje pri njem; 

4) da pripravlja in sprejema plane za združevanje in upo- 
rabo sredstev iz drugega in tretjega odstavka 176. člena tega 
zakona; 

5) da usmerja združena sredstva za določen namen in 
posluje z njimi v skladu s samoupravnim sporazumom ozi- 
roma pogodbo in finančnim načrtom v delu, ki se nanaša na 
njihovo združevanje in uporabo, oziroma v skladu z zakonom; 

6. da zagotavlja dopolnilna denarna sredstva z zbiranjem 
depozitov, hranilnih vlog ipd.; 

7. da zagotavlja kredite od drugih domačih ali tujih bank ali 
drugih finančnih organizacij; 

8. da izdaja vrednostne papirje; 
9. da kupuje in prodaja vrednostne papirje; 
10. da daje kredite na podlagi vrednostnih papirjev; 
11. da daje avale na vrednostne papirje; 
12. da daje garancije; 
13. da opravlja druga dela v zvezi z združevanjem sredstev 

in uporabo združenih sredstev. 
Z udeleženci pri združevanju dela in sredstev sklene banka 

oziroma finančna organizacija pogodbo za tiste posle iz 
prvega odstavka tega člena, ki jih bo opravljala zanje. V tej 
pogodbi se določijo medsebojne pravice in obveznosti v zvezi 
z omenjenimi posli. 

Če se dajejo združena sredstva na razpolago njihovim upo- 
rabnikom po banki oziroma finančni organizaciji, sklene 

banka oziroma finančna organizacija z uporabnikom združe- 
nih sredstev pogodbo o njihovi uporabi in vračanju v svojem 
imenu in za račun udeležencev pri združevanju sredstev. 

178. člen 
S samoupravnim sporazumom o združevanju dela in sred- 

stev za ohranitev tekoče likvidnosti in za druge kratkoročne 
namene se določijo način združevanja, pravice in obveznosti 
udeležencev pri združevanju dela in sredstev ter pogoji in 
način prenehanja vzpostavljenih razmerij. 

3. Depoziti 

179. člen 
Denarni depoziti so po tem zakonu denarna sredstva, ki jih 

temeljne in druge organizacije združenega dela, druge druž- 
bene pravne osebe, civilne pravne osebe, občani ter tuje 
fizične in pravne osebe deponirajo pri banki oziroma finančni 
organizaciji z vplačilom na podlagi samoupravnega spora- 
zuma, pogodbe ali z zakonom določene depozitne obvez- 
nosti. 

V aktu o deponiranju iz prvega odstavka tega člena se 
določijo natančnejši pogoji za deponiranje in dviganje sred- 
stev ter pogoji, pod katerimi jih banka oziroma finančna 
organizacija uporablja. 

180. člen 
Denarni depoziti so lahko na vpogled ali vezani, z odpoved- 

nim rokom ali brez njega, s posebnim namenom ali nena- 
menski. 

Depoziti na vpogled so vsa sredstva, deponirana pri banki 
oziroma finančni organizaciji, s katerimi lahko deponent raz- 
polaga brez omejitve. 

Vezani depoziti z odpovednim rokom so sredstva, deponi- 
rana pri banki oziroma finančni organizaciji, s katerimi lahko 
deponent razpolaga po poteku pogodbenega roka od dneva, 
ko je pri banki oziroma finančni organizaciji pisno odpovedal 
svoj depozit. 

Vezani depoziti brez odpovednega roka so sredstva, depo- 
nirana pri banki oziroma finančni organizaciji, s katerimi 
lahko deponent razpolaga po poteku časa, za katerega se je 
dogovoril ob deponiranju. 

Vezani depoziti s posebnim namenom so sredstva, deponi- 
rana pri banki oziroma finančni organizaciji, ki se smejo 
uporabljati samo za namene in pod pogoji, ki so določeni v 
aktu o deponiranju. 

Nenamenski vezani depoziti so sredstva, deponirana pri 
banki oziroma finančni organizaciji, glede katerih se depo- 
nent ni posebej dogovoril o njihovem namenu. 

181. člen 
Banka oziroma finančna organizacija sme sprejemati depo- 

zite v domačih in tujih plačilnih sredstvih v skladu s tem in z 
drugim zveznim zakonom. 

182. člen 
Temeljne in druge organizacije združenega dela in druge 

družbene pravne osebe morajo za sredstva, ki so na računih 
pri službi družbenega knjigovodstva, določiti vrsto sredstev 
ter eno ali več temeljnih bank, pri katerih bodo imele ta 
sredstva kot depozit na vpogled. 

Sredstva na vpogled z enega računa uporabnika družbenih 
sredstev se smejo deponirati samo pri eni banki. 

Razmerja med temeljno banko in deponentom se uredijo z 
depozitno pogodbo. 

Ne glede na drugi odstavek tega člena sme interna banka 
sredstva, ki so na njenem računu pri službi družbenega knji- 
govodstva, deponirati pri več temeljnih bankah v skladu z 
zahtevami svojih ustanoviteljic, ki so prenesle sredstva z 
računa pri službi družbenega knjigovodstva na račun interne 
banke, da bi poravnale obveznosti oziroma združile sredstva v 
interni banki. 

Interna banka mora službi družbenega knjigovodstva 
poslati osnove in merila za razporeditev sredstev iz prvega 
odstavka tega člena najpozneje šest mesecev pred dnem, ko 
se začne taka razporeditev uporabljati. 

poročevalec 21 



Ce sprejme družbena pravna oseba po prvem odstavku tega 
člena sklep, da spremeni temeljno banko, pri kateri se bodo 
zadevna sredstva vodila kot depozit na vpogled, mora najprej 
izpolniti obveznosti iz depozitne pogodbe, ki jo je sklenila z 
dotedanjo temeljno banko. 

Služba družbenega knjigovodstva mora uporabljati 
določbe depozitne pogodbe in redno obveščati temeljno 
banko o spremembah in stanju sredstev na računih njenih 
deponentov iz prvega in drugega odstavka tega člena v 
skladu z zveznim zakonom. 

Določbi četrtega in petega odstavka tega člena se smiselno 
uporabljata tudi za delovno organizacijo, če so delavci v vseh 
ali posameznih temeljnih organizacijah v sestavi delovne 
organizacije odločili, da bodo prek žiro računa delovne orga- 
nizacije ustvarjali celotni prihodek temeljne organizacije in 
razpolagali s sredstvi, ki jih upravljajo. 

183. člen 
Hranilne vloge so lahko dinarske in v tuji valuti. 
Dinarske hranilne vloge lahko zbirajo temeljne banke, 

Poštna hranilnica, hranilnice in hranilno-kreditne organiza- 
cije v skladu z aktom o njihovi ustanovitvi in zakonom. 

Interne banke smejo zbirati hranilne vloge od delavcev, 
zaposlenih v organizacijah združenega dela, ki so njihove 
ustanoviteljice. 

Temeljne in druge organizacije združenega dela in zadruge 
smejo zbirati hranilne vloge od sredstev, ki so v njih zapo- 
sleni, oziroma od članov zadruge le, če imajo za take posle 
posebej organizirano službo. 

Hranilne vloge se lahko zbirajo tudi po drugih pravnih 
osebah, če vloge izvirajo iz varčevanja, organiziranega v 
zadevnih organizacijah (blagajne vzajemne pomoči, vzajemna 
pomoč, šolske hranilnice ipd.). 

Hranilne vloge v tuji valuti in depozite na deviznih računih 
občanov in tujih fizičnih oseb smejo zbirati banke, Poštna 
hranilnica in hranilnica v skladu z zveznim zakonom. 

Organizacije iz šestega odstavka tega člena smejo zbirati 
dinarske hranilne vloge tudi od tujih fizičnih oseb v skladu z 
zveznim zakonom. 

184. člen 
Določbe 180. člena tega zakona se nanašajo tudi na hra- 

nilne vloge in depozite na deviznih računih občanov. 

185. člen 
Podatki o hranilnih vlogah in depozitih na deviznih računih 

občanov so poslovna tajnost banke oziroma finančne organi- 
zacije in se smejo sporočati le na pisno zahtevo sodišča, če je 
proti lastniku hranilne vloge ali depozita na deviznem računu 
uveden sodni postopek. 

186. člen 
Pogoje za sprejemanje in dviganje hranilnih vlog in depozi- 

tov na deviznih računih občanov določi banka oziroma 
finančna organizacija z akti poslovne politike, ki jih sprejme 
na podlagi letnega plana. 

187. člen 
Banke in finančne organizacije določijo s samoupravnim 

sporazumom način in skupne pogoje za sprejemanje in dviga- 
nje hranilnih vlog in depozitov. 

188. člen 
Za dinarske hranilne vloge pri temeljnih bankah, Poštni 

hranilnici in hranilnicah jamči Narodna banka Jugoslavije po 
zveznem zakonu. 

Za hranilne vloge v tuji valuti in depozite na deviznih raču- 
nih občanov in tujih fizičnih oseb jamči federacija. 

Za dinarske hranilne vloge pri drugih hranilno-kreditnih 
organizacijah se lahko uvede jamstvo republike ozrioma avto- 
nomne pokrajine pod pogoji, ki jih določa zakon. 

Za dinarske hranilne vloge, ki jih zbirajo organizacije zdru- 
ženega dela in interne banke, se lahko zagotovi jamstvo 
temeljne banke ali druge družbene pravne osebe. 

189. člen 
Banka oziroma finančna organizacija lahko vodi žiro 

račune in tekoče račune občanov in po teh računih opravlja 
plačilni promet za njihove lastnike v skladu s tem zakonom in 
drugimi predpisi. 

Če je bil pri razpolaganju s sredstvi na žiro računih in 
tekočih računih občanov uporabljen ček, za katerega izpla- 
čilo jamči temeljna banka, Poštna hranilnica oziroma hranil- 
nica, na katero je bil ček izdan, ali ček, ki je bil izdan na 
interno banko, za njegovo izplačilo pa jamči temeljna banka, 
ga morajo temeljna in druga organizacija združenega dela in 
druge družbene pravne osebe ter družbenopolitična skupnost 
sprejeti. 

190. člen 
Podatki o poslovanju občanov prek žiro računov in tekočih 

računov so poslovna tajnost banke oziroma finančne organi- 
zacije. 

Podatki o poslovanju občanov prek žiro računov se smejo 
sporočiti samb na pisno zahtevo sodišča ali finančnega 
organa družbenopolitične skupnosti. 

Podatki o poslovanju občanov prek tekočih računov se 
smejo sporočiti samo v skladu s 185. členom tega zakona. 

191. člen 
Banka oziroma finančna organizacija sme občanom iz 

naslova sredstev na tekočem računu oziroma deviznem 
računu in depozitu izdajati denarne kartice. 

Denarna kartica je instrument negotovinskega plačevanja v 
državi in v tujini, ki se glasi na ime in se ne sme prenašati. 

Uporabnik denarne kartice plačuje v mejah svojih sredstev 
na tekočem računu oziroma na deviznem računu. 

Izdajatelj denarnih kartic jamči za plačila s karticami, orga- 
nizira, da bodo organizacije združenega dela in izvajalci stori- 
tev sprejemali denarne kartice ter predpiše način plačevanja 
in vnovčevanja iz naslova teh kartic. 

4. Vrednostni papirji 

192. člen 
Banka oziroma finančna organizacija izdaja vrednostne 

papirje v imenu in za račun družbenih pravnih oseb. 
Banka oziroma finančna organizacija sme izdajati vred- 

nostne papirje v svojem imenu in za račun družbenih pravnih 
oseb, če se ti papirji prodajajo na zunanjem finančnem trgu, v 
skladu z zveznim zakonom. 

Banka oziroma finančna organizacija sme izdajati vred- 
nostne papirje v svojem imenu in za svoj račun, da si priskrbi 
likvidna denarna sredstva. 

Izdajanje in promet vrednostnih papirjev morata biti v 
skladu z zveznim zakonom. 

193. člen 
Banka oziroma finančna organizacija sme prodajati vred- 

nostne papirje ali najemati na njihovi podlagi kredit v skladu s 
predmetom svojega poslovanja, da si priskrbi likvidna 
denarna sredstva. 

Banka oziroma finančna organizacija sme kupovati vred- 
nostne papirje, ki so jih izdale temeljne in druge organizacije 
združenega dela ali njihove interne banke, samoupravne inte- 
resne skupnosti, druge družbene pravne osebe in družbeno- 
politične skupnosti, in dajati na njihovi podlagi kredite v 
skladu s samoupravnim sporazumom banke oziroma 
finančne organizacije, samoupravnimi splošnimi akti, plani in 
drugimi sklepi ter v skladu z zakonom in drugimi akti organov 
družbenopolitičnih skupnosti. 

194. člen 
Banka oziroma finančna organizacija sme dajati aval na 

vrednostne papirje in garancije v skladu s samoupravnim 
sporazumom o ustanovitvi banke oziroma finančne organiza- 
cije, drugim samoupravnim splošnim aktom, srednjeročnim 
planom in drugimi sklepi svojih članic največ do višine neupo- 
rabljenega kratkoročnega kreditnega potenciala oziroma lik- 
vidnega investicijskega potenciala. 

S pravnimi osebami, za katerih račun se daje aval na vred- 
nostne papirje, se daje garancija, se sklene pogodba, v kateri 

22 poročevalec 



se določijo pogoji za dajanje avala oziroma garancije in način 
plačevanja obveznosti banki oziroma finančni organizaciji za 
plačila, izvršena iz naslova danega avala oziroma garancije. 
5. Krediti 

195. člen 
Banka oziroma finančna organizacija lahko najema kredite 

v Jugoslaviji in tujini v svojem imenu in za račun uporabnikov 
kreditov pod pogoji, ki jih določajo ta zakon in drugi zvezni 
zakoni in v mejah zadolžitev, določenih s sprejetimi plani 
banke oziroma s sklepom njenega zbora. 

Banka oziroma finančna organizacija lahko najema v Jugo- 
slaviji v svojem imenu in za svoj račun kratkoročne kredite za 
likvidnost, sanacijske kredite ter kredite, ki jih bankam ozi- 
roma finančnim organizacijam odobravajo Narodna banka 
Jugoslavije, narodne banke republik in narodni banki avto- 
nomnih pokrajin na podlagi zveznega zakona in v skladu s 
skupnimi temelji kreditne politike. 

196. člen 
Banka mora paziti, da sta obseg in struktura danih sredstev 

odvisna od obsega in rokovne strukture virov sredstev, ki so 
združena oziroma vložena v banko. 

Merila, s katerimi se določijo razmerja med obsegom in 
strukturo virov sredstev ter obsegom in strukturo danih kredi- 
tov, predpiše Svet guvernerjev Narodne banke Jugoslavije. 

197. člen 
Banka sme v postopku, predpisanem s samoupravnim spo- 

razumom o svoji ustanovitvi, in v mejah svojih prostih kredit- 
nih potencialov v skladu s svojimi plani dajati vse vrste kredi- 
tov, razen kreditov za izterjavo terjatev iz naslova obresti od 
danih kreditov. 

Pri odobravanju kreditov iz prvega odstavka tega člena 
mora banka ugotoviti kreditno sposobnost posojilojemalcev 
in paziti na svojo likvidnost in varnost plasmajev. 

198. člen 
Banka sme odobriti kredit samo kreditno sposobnemu po- 

sojilojemalcu. 
Kreditno sposoben posojilojemalec je, kar pa ne velja za 

kredite po zakonu o sanaciji in prenehanju organizacij zdru- 
ženega dela, posojilojemalec, ki ne posluje z izgubo oziroma 
ki nima izgube v trenutku, ko se mu odobri kredit, ki redno 
izpolnjuje denarne obveznosti iz naslova drugih kreditov, 
garancij in instrumentov za zavarovanje plačil in ki ima zago- 
tovljena obratna in druga sredstva, katerih obseg in dinamika 
zagotavljanja sta predpisana z zveznim zakonom. 

Zbor banke lahko predpiše posebne pogoje za oceno kre- 
ditne sposobnosti posojilojemalca za graditev infrastruktur- 
nega objekta. 

Banka oziroma finančna organizacija sme izjemoma na 
podlagi akta družbenopolitične skupnosti, s katerim ta prev- 
zema obveznost, da bo vrnila kredit, če uporabnik kredita 
tega ne bi storil, odobriti kredit družbeni pravni osebi, ki ne 
izpolnjuje pogojev glede kreditne sposobnosti iz prvega 
odstavka tega člena. 

199. člen 
Pri dajanju investicijskih kreditov posameznemu uporab- 

niku sme banka angažirati največ 10% svojega likvidnega 
investicijskega potenciala. 

Zbor banke lahko na podlagi poprejšnjega izjavljanja pri- 
stojnih organov upravljanja članic banke izjemoma sklene, da 
da investicijski kredit posameznemu uporabniku v višini naj- 
več 25% svojega likvidnega investicijskega potenciala. 

Če naj bi bil dan posameznemu uporabniku kredit nad 
mejami iz prvega in drugega odstavka tega člena, da banka 
pobudo za ustanovitev bančnega konzorcija. 

200. člen 
Banke določijo s samoupravnim sporazumom pogoje za 

dajanje posameznih vrst krditov ter merila za oceno družbene 
in ekonomske opravičenosti nameravanih investicij. 

Banke morajo, preden sklenejo, da odobrijo investicijske 
kredite ali dajo garancije iz naslova investicij zagotoviti stro- 

kovno preveritev in oceno družbene in ekonomske opraviče- 
nosti nameravanih investicij. 

Družbena in ekonomska opravičenost nameravanih investi- 
cij se strokovno preveri in oceni prek ustreznih strokovnih in 
znanstvenih institucij ali v delovni skupnosti banke, če ima za 
to posebej organizirano službo. 

Mnenje o strokovni preveritvi in oceni družbene in ekonom- 
ske opravičenosti nameravanih investicij je sestavni del 
sklepa o dajanju investicijskega kredita oziroma sklepa o 
dajanju garancij iz naslova investicij. 

201. člen 
Če se pokaže, da so bile ocene banke o ekonomski opravi- 

čenosti sprejetega investicijskega programa, realiziranega na 
način in po dinamiki, predvideni s sklepom banke o dajanju 
kredita, napačne in če zaradi tega nastane izguba, mora 
banka v breme svojih prihodkov odpisati zapadle terjatve iz 
naslova danega kredita do višine izkazane izgube banke. 

202. člen 
Banka oziroma finančna organizacija mora s pogodbo 

zagotoviti spremljanje učinkov končnih investicij, za katere je 
odobrila investicijski kredit ali dala garancijo iz naslova inve- 
sticij, do konca odplačilne dobe odobrenega kredita oziroma 
do dneva, ko garancija neha veljati. 

Če se investicijski krediti, odobreni ali garantirani po prvem 
odstavku tega člena, nenamensko uporabljajo in porabijo, 
mora banka oziroma finančna organizacija ustaviti nadaljnjo 
uporabo kredita in zahtevati izterjavo izkoriščenega dela ozi- 
roma odpovedati garancijo, dano iz naslova investicije. 

O kontroli in spremljanju učinkov iz prvega in drugega 
odstavka tega člena odloča zbor banke oziroma finančne 
organizacije. 

203. člen 
Banka oziroma finančna organizacija sklene z uporabniki 

kredita pisno kreditno pogodbo. 
S kreditno pogodbo se določijo pogoji za dajanje, uporabo 

in vračanje kredita ter druge pravice in obveznosti pogodbe- 
nih strank. 

204. člen 
Banka oziroma finančna organizacija sme dajati kredite 

domačim in tujim osebam. 
Tuji osebi se sme dati kredit pod pogoji, ki jih določa zvezni 

zakon. 

205. člen 
Banka oziroma finančna organizacija lahko daje sredstva v 

depozit drugim bankam in finančnim organizacijam v Jugo- 
slaviji in tujini v skladu s samoupravnim sporazumom o usta- 
novitvi banke oziroma finančne organizacije po sprejetih pla- 
nih in zveznem zakonu. 

206. člen 
Zvezni izvršni svet predpiše pod katerimi pogoji in za katere 

namene se dajejo potrošniška posojila občanom. 

6. Drugi posli 

207. člen 
Banka oziroma finančna organizacija lahko opravlja 

devizne in devizno-valutne posle pod pogoji, ki jih določa 
zvezni zakon. 

208. člen 
Banka oziroma finančna organizacija lahko opravlja pla- 

čilni promet v Jugoslaviji za račun občanov v skladu s svojo 
dejavnostjo. 

Interna banka lahko opravlja posamezne posle plačilnega 
prometa v imenu in za račun temeljnih organizacij združe- 
nega dela, ki so njene ustanoviteljice, v skladu s tem in 
drugim zakonom. 
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209. člen 
Banka oziroma finančna organizacija lahko opravlja 

bančne posle v imenu in za račun družbenih pravnih oseb, 
civilnih pravnih oseb in občanov na podlagi pogodbe, s 
katero so določeni pogoji, pravice in obveznosti v zvezi s temi 
posli. 

210. člen 
Banka oziroma finančna organizacija lahko sprejema v 

hrambo vrednostne papirje, predmete iz zlata in drugih ple- 
menitih kovin, nakit in druge predmete. 

Banka oziroma finančna organizacija določi natančnejše 
pogoje za opravljanje poslov iz prvega odstavka tega člena. 

211. člen 
Banka oziroma finančna organizacija lahko opravlja tudi 

druge bančne posle in bančne storitve za račun pravnih oseb 
in občanov v skladu z zveznim zakonom. 

7. Kreditni in bančni posli v organizacijah 
združenega dela in drugih družbenih pravnih 
osebah 

212. člen 
Temeljne in druge organizacije združenega dela smejo v 

skladu z zakonom iz denarnih sredstev, s katerimi razpola- 
gajo, v okviru svoje redne dejavnosti in zaradi povečanja 
proizvodnje oziroma prometa ter uresničitve drugih skupnih 
ekonomskih interesov, dajati kredite temeljnim in drugim 
organizacijam združenega dela in drugim družbenim pravnim 
osebam, kmetom, delovnim ljudem, ki samostojno opravljajo 
dejavnost z osebnim delom z delovnimi sredstvi, ki so lastnina 
občanov, delovnim ljudem, ki z osebnim delom samostojno 
kot poklic opravljajo umetniško ali drugo kulturno dejavnost, 
odvetniško ali drugo poklicno dejavnost in občanom. 

213. člen 
Temeljne in druge organizacije združenega dela lahko sred- 

stva, s katerimi razpolagajo, prenesejo s svojega žiro računa 
in drugih računov pri službi družbenega knjigovodstva na žiro 
račun interne banke, da bi združile sredstva oziroma porav- 
nale obveznosti, ki jih izpolnjuje interna banka v svojem 
imenu in za račun svojih ustanoviteljic, razen sredstev, 
potrebnih za poravnavo zapadlih obveznosti ustanoviteljic 
interne banke do tretjih oseb, ki se ne plačujejo prek interne 
banke. 

Če na žiro računu ustanoviteljice interne banke - dblžnice 
ni dovolj sredstev za poravnavo obveznosti iz prvega odstavka 
tega člena in drugih zapadlih obveznosti, mora interna banka 
na zahtevo pristojne službe družbenega knjigovodstva s svo- 
jega žiro računa takoj prenesti na žiro račun te ustanoviteljice 
interne banke sredstva, potrebna za poravnavo njenih zapad- 
lih obveznosti, do višine sredstev te ustanoviteljice, danih na 
razpolago ali združenih pri interni banki. 

Če sta s samoupravnim sporazumom o združitvi v interno 
banko določena odgovornost in prevzem rizika za obveznosti 
ustanoviteljic interne banke, mora interna banka ne glede na 
drugi odstavek tega člena na zahtevo pristojne službe družbe- 
nega knjigovodstva s svojega žiro računa tako prenesti na 
žiro račun te ustanoviteljice interne banke sredstva, potrebna 
za poravnavo zapadlih obveznosti iz prvega odstavka tega 
člena. 

Če interna banka v roku iz drugega in tretjega odstavka 
tega člena ne prenese sredstev, potrebnih za poravnavo 
obveznosti ustanoviteljice interne banke, služba družbenega 
knjigovodstva s svojim nalogom takoj izvrši prenos potrebnih 
sredstev z žiro računa interne banke na žiro račun ustanovite- 
ljice interne banke. 

Če so delavci v vseh ali posameznih temeljnih organizacijah 
združenega dela - ustanoviteljicah interne banke odločili, da 
bodo prek žiro računa delovne organizacije ustvarjali celotni 
prihodek in razpolagali s sredstvi, ki jih upravljajo, se sredstva 
prenesejo na žiro račun interne banke in vrnejo z žiro računa 
interne banke v skladu z drugim, tretjim in četrtim odstavkom 
tega člena prek žiro računa delovne organizacije. 

214. člen 
Temeljne in druge organizacije združenega dela določijo s 

samoupravnim splošnim aktom splošne okvire in pogoje, pod 
katerimi smejo dajati kredite oziroma se zadolževati v okviru 
svoje dejavnosti. 

Zadolževanje in odobravanje kreditov izven okvirov in 
pogojev, ki so določeni s samoupravnim splošnim aktom, se 
štejeta za neopravičeno razpolaganje z družbenimi sredstvi. 

215. člen 
Temeljne in druge organizacije združenega dela lahko odo- 

bravajo potrošniške kredite občanom, kmetom in delovnim 
ljudem, ki samostojno opravljajo dejavnost z osebnim delom z 
delovnimi sredstvi, ki so lastnina občanov, v mejah svoje 
dejavnosti in v skladu s predpisi, ki jih na podlagi 206. člena 
tega zakona izda Zvezni izvršni svet. 

Temeljne in druge organizacije združenega dela si lahko od 
svojih delavcev in od občanov sposojajo denar in v ta namen 
izdajajo obveznice. 

Temeljne in druge organizacije združenega dela iz prvega 
odstavka tega člena zagotavljajo vračanje omenjenih sredstev 
in nadomestilo za vložena sredstva v obliki obresti in drugih 
na podlagi zakona določenih ugodnosti. 

Za sposojeni denar in prevzete obveznosti iz naslova izda- 
nih obveznic odgovarja organizacija združenega dela z vsemi 
sredstvi, s katerimi razpolaga, v skladu z zakonom. 

Temeljne in druge organizacije združenega dela jamčijo za 
prevzete obveznosti same, lahko pa zagotovijo tudi garancijo 
drugih družbenih pravnih oseb. 

216. člen 
Temeljne in druge organizacije združenega dela ter druge 

družbene pravne osebe smejo kupovati in prodajati vred- 
nostne papirje, ki so jih izdale federacija, republike in avto- 
nomni pokrajini. 

217. člen 
Organizacije združenega dela smejo, da bi zbrale denarna 

sredstva s posojilom, prodajati svoje obveznice tujim osebam 
za dinarje in devize v skladu z zveznim zakonom. 

218. člen 

V delovnih organizacijah, ki imajo v svoji sestavi temeljne 
organizacije združenega dela, v sestavljenih organizacijah 
združenega dela in v samoupravnih interesnih skupnostih, ki 
imajo v svoji sestavi temeljne skupnosti, se lahko v skladu s 
tem zakonom organizira posebna finančna služba za opravlja- 
nje poslov, določenih s samoupravnimi splošnimi akti teh 
organizacij in skupnosti. 

Način orgahiziranja, predmet poslovanja in pooblastila 
posebne finančne službe ureja samoupravni splošni akt orga- 
nizacij in skupnosti iz prvega odstavka tega člena ali poseben 
samoupravni splošni akt o organiziranju in delu te službe. 

Posebno finančno službo upravlja organ, sestavljen iz dele- 
gatov delavcev in drugih delovnih ljudi iz organizacij, za 
katere opravlja posle. 

219. člen 
Posebna finančna služba iz 218. člena tega zakona lahko v 

skladu s samoupravnimi splošnimi akti opravlja posle, ki se 
nanašajo: 

1. na pripravo predlogov za financiranje del, predvidenih v 
razvojnih programih in delovnih načrtih posameznih članic, 
na podlagi katerih se sprejemajo samoupravne odločitve o 
združevanju dela in sredstev med temeljnimi in drugimi orga- 
nizacijami združenega dela o skupnem ustvarjanju dohodka; 

2. na združevanje dela in sredstev za vlaganje v osnovna 
sredstva in trajna obratna sredstva za skupno utvarjanje 
dohodka, medsebojno kreditiranje ali financiranje brez 
obveznosti vračanja sredstev; 

3. na združevanju sredstev za medsebojno kratkoročno 
kreditiranje in ohranitev tekoče likvidnosti; 

4. na usmerjanje denarnih sredstev drugih organizacij zdru- 
ženega dela na podlagi samoupravnih sporazumov o združe- 
vanju teh sredstev za uresničevanje razvojnih programov in 
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načrtov tekoče dejavnosti temeljnih organizacij združenega 
dela; 

5. na obračun medsebojnh obveznosti temeljnih organizacij 
prek njihovih internih računov pri delovni organizaciji ozi- 
roma sestavljeni organizaciji združenega dela ali samou- 
pravni interesni skupnosti in na plačilo njihovih obveznosti; 

6. na zagotavljanje evidence in samo evidenco o združeva- 
nju sredstev in uporabi združenih sredstev za potrebe družbe- 
nega informiranja in informiranja organizacij in skupnosti, ki 
so organizirale posebno finančno službo; 

7. na skrb na realizacijo dolžniško-upniških razmerij med 
organizacijami in skupnostmi, ki so organizirale posebno 
finančno službo; 

8. na evidence o medsebojnih finančnih in kreditnih obvez- 
nostih ter skrb za predlaganje in redno izvajanje ukrepov za 
odpravo nerednosti pri njihovem izpolnjevanju; 

9. na organiziranje posojanja denarnih sredstev in zbiranju 
hranilnih vlog od delavcev in drugih delovnih ljudi v organiza- 
cijah, ki so organizirale posebno finančno službo, ter izplače- 
vanje prihrankov in njihovih osebnih dohodkov prek hranilnih 
knjižic; 

10. na opravljanje drugih finančnih poslov v skladu s samo- 
upravnim splošnim aktom iz 218. člena tega zakona. 

Obračun medsebojnih obveznosti iz 5. točke tega člena se 
izvede prek žiro računov organizacij in skupnosti, ki so orga- 
nizirale posebno finančo službo, in se predloži službi družbe- 
nega knjigovodstva vsakih 15 dni. 

Za zagotovitev družbene evidence in opravljanje informa- 
tivno-analitičnih del mora posebna finančna služba zagotoviti 
in vsak mesec dostavljati službi družbenega knjigovodstva 
podatke po navodilu, ki ga predpiše njen generalni direktor. 

220. člen 
Posebna finančna služba ni pravna oseba. 
Posebna finančna služba posluje prek žiro računa in drugih 

računov delovne organizacije, ki ima v svoji sestavi temeljne 
organizacije združenega dela, sestavljene organizacije zdru- 
ženega dela in samoupravne interesne skupnosti, ki ima v 
svoji sestavi temeljne skupnosti, v katerih je organizirana 
posebna finančna služba, v skladu s samoupravnimi sploš- 
nimi akti. 

S samoupravnimi splošnimi akti iz 218. člena tega zakona 
se določijo pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev, ki 
opravljajo posle posebne finančne službe. 

Predpis o izvajanju določb 218., 219. in 220. člena tega 
zakona izda na predlog generalnega direktorja Službe druž- 
benega knjigovodstva Jugoslavije funkcionar, ki vodi zvezni 
upravni organ za finance. 

221. člen 
Funkcionar, ki vodi zvezni upravni organ za finance, pred- 

piše na predlog generalnega direktorja službe družbenega 
knjigovodstva vsebino in način obračuna iz 5. točke 219. 
člena tega zakona najpozneje v 30 dneh po izdaji tega zakona. 

222. člen 
Druge družbene pravne osebe, razen organizacij in skupno- 

sti iz 218. člena tega zakona, lahko s posebnim samouprav- 
nim sporazumom organizrajo posebno skupno službo za 
opravljanje finančnih in računovodskih poslov. 

V samoupravnem sporazumu iz prvega odstavka tega člena 
se določijo predvsem: način organiziranja, predmet poslova- 
nja ter medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti med 
posebno skupno službo in družbenimi pravnimi osebami, ki 
so jo organizirale. 

IV. KAZENSKE DOLOČBE 
1. Gospodarski prestopki 

223. člen 
Banka ali finančna organizacija se kaznuje za gospodarski 

prestopek z denarno kaznijo od 500.000 do 10,000.000 di- 
narjev: 

1. če ne nadzoruje smotrne in namenske uporabe sredstev 
pri uporabnikih kreditov (15. člen); 

2. če interna banka ne izvrši plačil medsebojnih obveznosti 
med vsemi članicami na predpisan način v skladu s tem 
zakonom (27. člen); 

3. če interna banka ne predloži službi družbenega kinjigo- 
vodstva poročila o izvršenih plačilih in podatkov, potrebnih za 
zagotovitev družbene evidence (drugi in tretji odstavek 28. 
člena); 

4. če se po internih računih pri interni banki opravljajo 
plačila iz naslova investicij (četrti odstavek 28. člena); 

5. če poslovna enota temeljne banke razporedi skupni 
dohodek ali oblikuje sklad ali odobri investicijski kredit (tretji 
in četrti odstavek 71. člena); 

6. če zavrne zahtevo družbene pravne osebe, da pristopi k 
samoupravnemu sporazumu o ustanovitvi temeljne banke, ta 
oseba pa izpolnjuje pogoje iz omenjenega sporazuma (drugi 
odstavek 74. člena); 

7. če prekorači pooblastilo za najemanje ali dajanje kratko- 
ročnih kreditov za likvidnost (85. člen); 

8. če v svojih planih oziroma načrtih ne zagotovi rentabil- 
nih, likvidnih in varnih plasmajev denarnih sredstev in če pri 
usmerjanju sredstev ne zagotovi prednosti navedenim vlaga- 
njem (prvi in drugi odstavek 93. člena); 

9. če temeljna banka ne oblikuje posebne rezerve za likvid- 
nost (prvi odstavek 100. člena); 

10. če o sklepih in ukrepih za odpravo vzrokov likvidnosti ali 
za zagotovitev likvidnosti takoj ne obvesti narodno banko 
republike oziroma narodno banko avtonomne pokrajine, 
Narodno banko Jugoslavije, skupščino republike oziroma 
skupščino avtonomne pokrajine ter skupščino občine, v 
kateri je sedež temeljne banke (109. člen); 

11. če ne ugotovi kreditne sposobnosti posojilojemalca in 
ne pazi na svojo likvidnost in varnost plasmajev (197. člen); 

12. če v primeru nenamenske uporabe in uporabe investicij- 
skih kreditov ne ustavi nadaljnjega črpanja kreditov (drugi 
odstavek 202. člena); 

13. če ne da garancije pravnemu nasledniku bančne organi- 
zacije, da bo njena prejšnja članica izpolnila svoje obveznosti, 
če sredstva, ki jih je združila v to bančno organizacijo, ne 
zadostujejo za kritje njenih obveznosti (232. člen). 

Z denarno kaznijo od 50.000 do 500.000 dinarjev se kaznuje 
tudi odgovorna oseba v banki ali finančni organizaciji, ki stori 
gospodarski prestopek iz prvega odstavka tega člena. 

Odgovorna oseba v banki ali finančni organizaciji, ki je 
obsojena za gospodarski prestopek iz 1. do 13. točke tega 
člena na denarno kazen najmanj 200.000 dinarjev, ne sme 
opravljati vodilnih dolžnosti v banki ali drugi finančni organi- 
zaciji dve leti od dneva, ko postane sodba pravnomočna. 

224. člen 
Z denarno kaznijo od 50.000 do 500.000 dinarjev se kaznuje 

odgovorna oseba v službi družbenega knjigovodstva, za 
gospodarski prestopek, če ne uporablja določb depozitne 
pogodbe in če temeljno banko ne obvešča redno o spremem- 
bah in stanju sredstev na računih njenih deponentov (sedmi 
odstavek 182. člena). 

2. Prekrški . 

225. člen 
Banka se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo od 100.000 

do 1.000.000 dinarjev: 
1. če od organizacije združenega dela ali druge družbene 

pravne osebe ne sprejme prošnje za kredit ali za drugo vrsto 
bančne storitve ali bančnega posla (14. člen); 

2. če ne vzpostavi in v sodelovanju z drugimi bankami in 
zainteresiranimi družbenimi subjekti ne razvija informacij- 
skega sistema (16. člen); 

3. če se sredstva rezervnega sklada interne banke, uporab- 
ljena za odpis neizterljivih terjatev, ne vrnejo v ta sklad v 
predpisanih rokih (četrti odstavek 52. člena); 

4. če svojih planskih aktov ne objavi javno na način, dolo- 
čen s statutom banke (95. člen); 

5. če najmanj enkrat na leto ne poroča svojih članicam o 
rezultatih uresničevanja planov oziroma načrtov o izpolnjeva- 
nju obveznosti (96. člen); 

6. če temeljna banka nima sredstev rezervnega sklada na 
posebnem računu pri narodni banki republike oziroma 
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narodni banki avtonomne pokrajine (drugi odstavek 124. 
člena); 

7. če ne spoštuje pogojev iz akta o deponiranju denarnih 
sredstev (drugi odstavek 97. člena); 

8. če odobri kredit kreditno nesposobnemu posojilojemalcu 
(prvi odstavek 198. člena); 

9. če ne da pobude za ustanovitev bančnega konzorcija 
(tretji odstavek 199. člena); 

10. če ne zagotovi strokovne preveritve in ocene ekonom- 
ske opravičenosti nameravanih investicij (drugi odstavek 200. 
člena); 

11. če ne določi natančnejših pogojev za hrambo vrednost- 
nih papirjev, predmetov iz zlata in drugih pemenitih kovin, 
nakita in drugih predmetov (210. člen); 

12. če interna banka sredstev z svojega žiro računa ne 
prenese takoj na žiro račun svoje članice (drugi odstavek 213. 
člena); 

13. če ne uskladi svojega poslovanja oziroma se ne konsti- 
tuira do 31. decembra 1986 (228. člen); 

14. če ne vloži zahteve za pooblastilo za opravljanje poslov 
s tujino v skladu z določbami tega zakona (233. člen); 

Z denarno kaznijo od 10.000 do 1000.000 dinarjev se kaz- 
nuje za prekršek tudi odgovorna oseba v banki ali finančni 
organizaciji, ki stori dejanje iz prvega odstavka tega člena. 

226. člen 
Temeljna ali druga organizacija združenega dela ali druga 

družbena pravna oseba oziroma družbenopolitična skupnost 
se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo od 100.000 do 
1,000.000 dinarjev: 

1. če ne sprejme od občana čeka, za katerega izplačilo 
jamči temeljna banka, hranilnica ali Poštna hranilnica, na 
katero je bil ček izdan (drugi odstavek 789. člena); 

2. če se zadolži ali odobri kredit izven meja in pogojev, 
določenih s samoupravnim splošnim aktom (drugi odstavek 
214. člena); 

Z denarno kaznijo od 10.000 do 100.000 dinarjev se kaznuje 
za prekršek tudi odgovorna oseba v temeljni ali drugi organi- 
zaciji združenega dela ali drugi družbeni pravni osebi, ki stori 
dejanje iz prvega odstavka tega člena. 

Z denarno kaznijo od 10.000 do 100.000 dinarjev se kaznuje 
za prekršek tudi odgovorna oseba v organu družbenopoli- 
tične skupnosti ali drugem državnem organu, ki stori dejanje 
iz 2. točke prvega odstavka tega člena. 

227. člen 
Z denarno kaznijo od 10.000 do 100.000 dinarjev se kaznuje 

za prekršek občan, če uporabi kredit za namen, ki ni določen 
v sklenjeni kreditni pogodbi (drugi odstavek 203. člena). 

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

228. člen 
Bančne organizacije, ustanovljene do dneva uveljavitve 

tega zakona, ki izpolnjujejo pogoje iz njega, se konstituirajo v 
banke oziroma finančne organizacije in uskladijo svoje poslo- 
vanje s tem zakonom v enem letu po njegovi uveljavitvi, 
najpozneje pa do 31. decembra 1986. 

Bančne organizacije, ustanovljene do dneva uveljavitve 
tega zakona, ki ne izpolnjujejo pogoje iz tega zakona, prene- 
hajo ali se združijo z bankami oziroma bančnimi organizaci- 
jami, ki se ustanovijo po določbah tega zakona v roku iz 
prvega odstavka tega člena. 

229. člen 
Temeljna banka oziroma finančna organizacija sme začeti z 

delom, če ima v skladih in depozitih zagotovljenih 
6.000,000.000 dinarjev. 
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230. člen 
Določbe samoupravnega sporazuma o združitvi v bančno 

organizacijo, sklenjenega do uveljavitve tega zakona, ki se 
nanašajo na odgovornost članic bančne organizacije za njene 
obveznosti, veljajo dotlej, dokler te obveznosti niso porav- 
nane, če članica te bančne organizacije ne sklene samou- 
pravni sporazum o ustanovitvi banke oziroma finančne orga- 
nizacije, ki je pravni naslednik te bančne organizacije oziroma 
ne pristopi k takemu samoupravnemu sporazumu. 

Določbe prvega odstavka tega člena se uporabljajo tudi če 
bančna organizacija, ustanovljena do dneva uveljavitve tega 
zakona, preneha. 

231. člen 
Sredstva sklada solidarne odgovornosti, rezervnega sklada 

in sklada osnovnih sredstev bančne organizacije, ustanov- 
ljene do dneva uveljavitve tega zakona, se uporabljajo za 
oblikovanje skladov na novo ustanovljene banke oziroma 
finančne organizacije, če postane prejšnja članica bančne 
organizacije ustanoviteljica banke oziroma finančne organi- 
zacije, ki je pravni naslednik te bančne organizacije. 

Če dosedanja članica bančne organizacije sklene samou- 
pravni sporazum o ustanovitvi banke oziroma finančne orga- 
nizacije, ki ni pravni naslednik te bančne organizacije, se 
sredstva, združena v rezervni sklad in sklad solidarne odgo- 
vornosti bančne organizacije, vrnejo članici bančne organiza- 
cije v rokih, določenih v samoupravnem sporazumu o ustano- 
vitvi banke oziroma finančne organizacije, ki ne smejo biti 
daljši od treh let. 

Članici bančne organizacije iz drugega odstavka tega člena 
se del sredstev, ki jih je združila v sklad osnovnih sredstev, 
vrne v denarnem znesku v rokih, določenih s samoupravnim 
sporazumom o ustanovitvi banke oziroma finančne organiza- 
cije, ki ne smejo biti daljši kot pet let. 

232. člen 
Sredstva skladov bančne organizacije iz 231. člena tega 

zakona se vrnejo prejšnji članici bančne organizacije ko 
poravnajo denarne obveznosti, ki jih je imela do nje. 

Banka oziroma finančna organizacija, h kateri pristopi čla- 
nica, ki ima denarne obveznosti do prejšnje bančne organiza- 
cije, mora pravnemu nasledniku te bančne organizacije dati 
garancijo, da bo njena prejšnja članica izpolnila svoje obvez- 
nosti, če sredstva, ki jih je združila v to bančno organizacijo, 
ne zadostujejo za kritje njenih obveznosti. 

233. člen 
Banke oziroma finančne organizacije, ki so pravni nasled- 

niki bančnih organizacij, ki so dobile pooblastilo za opravlja- 
nje plačilnega prometa s tujino ter kreditnih poslov s tujino, 
devizno-valutnih in menjalniških poslov v Jugoslaviji, morajo 
vložiti zahtevo, da dobijo pooblastilo za opravljanje poslov s 
tujino v skladu s tem zakonom. 

234. člen 
Pristojni organi in organizacije, ki v skladu s tem zakonom 

izdajajo predpise za njegovo izvajanje, morajo te predpise 
izdati v 60 dneh po njegovi uveljavitvi. 

235. člen 
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, neha veljati zakon o 

temeljih kreditnega in bančnega sistema (Uradni list SFRJ št. 
2/77, 59/81, 9/84 in 70/84). 

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

SFRJ. 
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OBRAZLOŽITEV 

I. Ustavna podlaga za izdajo zakona 

Ustavna podlaga za izdajo tega zakona je 5. točka prvega 
odstavka 281. člena ustave SFRJ, po kateri federacija po 
zveznih organih ureja temelje kreditnega in bančnega si- 
stema. 

Po 3. točki 285. člena ustave SFRJ je za sprejetje tega 
zakona pristojen Zvezni zbor Skupščine SFRJ. 

II. Vprašanje, ki jih ureja predlog 
zakona 

Zakon o temeljih bančnega in kreditnega sistema ureja 
zlasti naslednja vprašanja: 

1) v temeljnih določbah je definiran pojem bančnega in 
kreditnega sistema in urejeno, kdaj je spodkopan enoten 
jugoslovanski trg in preprečeno uveljavljanje samoupravnih 
pravic pri razpolaganju z družbeno lastnino (1., 2. in 3. člen); 

2) v II. poglavju so urejeni ustanovitev, načela bposlovanja, 
vrste bank in drugih finančnih organizacij. 

V tem poglavju je določeno, da se banke ustanovijo, za 
razliko od dosedanje rešitve, po kateri so se v banki združevali 
delo in sredstva organizacij združenega dela in drugih druž- 
benih pravnih oseb, določena pa je tudi vsebina samouprav- 
nega sporazuma o ustanovitvi banke (6., 7. in 8. člen). 

V 9. členu je predvideno pooblastilo banke za opravljanje 
deviznih poslov s tujino, prav tako pa so predpisani pogoji za 
dobijanje pooblastila iz tega člena; 

3) z zakonom je urejena odgovornost ustanoviteljic banke 
in drugih družbenih pravnih oseb za likvidnost banke 
(10. člen); 

4) v zakonu so opredeljena načela poslovanja banke po 
merilih, določenih v 11. členu zakona; 

5) v 12. členu so določeni temelji planiranja v bankah; 
6) v 13. členu je decidno določeno, da se delovno področje 

banke ne sme omejiti z akti družbenopolitične skupnosti, in 
da so morebitni takšni akti nični; 

7) v 14. in 15. členu sta zato, da bi odpravili teritorialno 
zaprtost bank glede kreditiranja ustreznih družbenih pravnih 
oseb, urejena sprejemanje prošenj za kredit in nadzor nad 
uporabo kreditov; 

8) zaradi spremljanja smotrnega upravljanja in odločanja 
ter uporabe sredstev na enotnem jugoslovanskem trgu je 
določena obveznost banke, da razvija informacijski sistem 
(16. člen); 

9) v 17. členu je urejena delitev prihodkov in skupnega 
dohodka med ustanoviteljice banke in družbene pravne 
osebe, ki so vložile sredstva v banko. 

Pri tem je vključena posebna določba, na podlagi katere se 
lahko določi, da se skupni dohodek, po njegovi razporeditvi 
med ustanoviteljice banke, usmerja in uporablja za oblikova- 
nje skladov banke; 

10) v zakon so vključene določbe o upravljanju in organih 
upravljanja v banki (18. in 19. člen); 

11) z zakonom je urejena odgovornost delovne skupnosti 
za opravljanje del v banki, zlasti pa je določena odgovornost 
delovne skupnosti, če banka izkaže izgubo po zaključnem 
računu (21. člen); 

12) zakon ureja tudi družbeni nadzor nad delom bank in 
finančnih organizacij, nadzor nad bančnim poslovanjem ter 
zakonitost izkazanega finančnega rezultata in poročanje 
Skupščini SFRJ in Zveznemu izvršnemu svetu (22. člen); 

13) v zakonu so določene vrste bank in finančnih organiza- 
cij (23. člen); 

14) v 2. poglavju so urejeni: poslovanje interne banke, 
upravljanje in odločanje v interni banki, planiranje in 
poslovna politika, ohranitev likvidnosti in prevzemanje rizika, 
oblikovanje in razporejanje prihodkov ter skladi (25. do 
65. člen); 
15) v 3. poglavju je urejeno vprašanje ustanovitve temeljne 
banke in določeno, da je temeljna banka samostojna finančna 
organizacija, določeni pa so tudi pogoji za družbenoekonom- 
sko opravičenost ustanovitve temeljne banke. 

Prav tako je definiran pojem ustanoviteljice banke pri eni ali 
več bankah (66. in 67. člen); 
16) določeno je pooblastilo Narodne banke Jugoslavije za 
oceno pogojev za ustanovitev temeljne banke (68. člen); 

17. z zakonom je urejeno poslovanje poslovnih enot (70. in 
72. člen); 

18. upravljanje in odločanje v temeljni banki sta urejena v 
74. do 87. členu. 

Zlasti pomembna je določba, da ustanoviteljice upravljajo 
posle temeljne banke na podlagi obsega združenih oziroma 
vloženih sredstev (76. člen); 

19. zbor temeljne banke je dobil večja pooblastila in večjo 
odgovornost v primerjavi s sedanjim zakonom (81. člen); 

20. za dajanje kreditov občanom ustanovi izvršilni odbor 
komisija, ki jo sestavljajo strokovni delvci delovne skupnosti 
in občini, ki imajo hranilne vloge pri zadevani banki (86. člen); 

21. sedanje določbe zakona o planiranju in poslovni politiki 
v temeljni banki so usklajene z zakonom o temeljih sistema 
družbenega planiranja in o družbenem planu Jugoslavije (88. 
do 97. člen); 

22. v delu, ki se nanaša na ohranitev likvidnosti in prevzem 
rizika v temeljni banki, je zlasti pomembna določba, po kateri 
ustanoviteljice banke in druge družbene pravne osebe ne 
smejo razpolagati s sredstvi na svojem žiro računu in drugih 
računih, dokler je banka nelikvidna (98. in 99). 

V nadaljnjem besedilu so razčlenjene določbe o ukrepih 
nasproti nelikvidnim bankam in o postopku sanacije do pre- 
nehanja temeljne banke (100. do 115. člen); 

23. v poglavju o oblikovanju in razporejanju prihodkov in 
skupnega dohodka so določbe o prihodkih in poslovnih stro- 
ških temeljne banke in kar je zlasti pomembno, o postopku 
zbora temeljne banke v primeru izgube oziroma o načinu 
njenega kritja in posledicah, ki iz tega izvirajo (116. do 120. 
člen). 

24. za razliko od sedanje rešitve je v tem zakonu določen 
večji odstotek izločanja v sklad solidarne odgovornosti in 
rezervni sklad temeljne banke (123. in 125. člen); 

25. v poglavju - Združene banke (130-142. člen) je več 
radikalnih sprememb, ki se v glavnem nanašajo na naslednje: 

- da je združena banka samostojna finančna organizacija; 
- oceno pogojev za ustanovitev združene banke daje 

Narodna banka Jugoslavije; 
- temeljna banka je lahko ustanovitelj:ca več združenih 

bank; 
- združeni banki se poverijo tudi depozitni posli; 
- določena so večja pooblastila in odgovornost za posle, ki 

jih opravlja združena banka; 
- planiranje v združeni banki; 
- ohranitev tekoče likvidnosti; 
- temeljna banka - ustanoviteljica združene banke, ki je 

povzročila nelikvidnost združene banke, ne sme razpolagati s 
sredstvi na svojem žiro računu in ne s sredstvi, vloženimi v 
banko, dokler je združena banka nelikvidna; 

- nelikvidna združena banka mora ugotoviti, katera 
temeljna banka je povzročila njeno nelikvidnost, in o tem 
obvestiti pristojno službo družbenega knjigovodstva; 

26. razširjene so določbe, ki se nanašajo na bančni konzor- 
cij, kateremu so dana večja pooblastila (143., 144. in 145. 
člen); 

27. usklajene so določbe o dejavnosti Poštne hranilnice, ki 
se nanašajo na celoto bančnega sistema (146. do 158. člen); 

28. v delu določb o hranilnicah je posebna novost to, da 
, hranilnice poslujejo kot občinske, mestne ali v sestavi temelj- 
nih bank. Druge določbe so prenesene iz veljavnega zakona 
(159., 160. in 161. člen); 

29. dopolnjena je določba o hranilno-kreditnih organizaci- 
jah s hranilno-kreditnimi službami pri obrtnih, kmetijskih in 
drugih zadrugah, temeljnih zadružnih organizacijah in temelj- 
nih organizacijah kooperantov, katerih ustanovitev, upravlja- 
nje in poslovanje je v pristojnosti republiške in pokrajinske 
zakonodaje (162. člen); 

30. določbe o ustanovitvi združenja bank so razširjene na 
druge finančne organizacije, določen pa je tudi status združe- 
nja bank kot splošnega združenja v okviru Gospodarske zbor- 
nice Jugoslavije (166. člen); 
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31. razširjena so pooblastila glede poslov, ki jih opravljajo 
navedena združenja. Urejena so tudi medsebojna razmerja, 
pravice, obveznosti in odgovornosti pri izvajanju ukrepov 
ekonomske monetarno-kreditne in devizne politike ter druga 
vprašanja skupnega poslovanja na enotnem jugoslovan- 
skemo 372m trgu (168. in 169. člen); 

32. v III. poglavju - Kreditni in denarni posli so urejeni 
posli, ki se opravljajo v okviru kreditnega sistema v banki in 
finančni organizaciji, združevanja dela in sredstev za dolo- 
čene namene, vprašanje depozitov in hranilnih vlog, poslova- 
nje z žiro in tekočimi računi občanov ter z denarnimi karti- 
cami, vrednostni papirji in njihovo avaliranje (173. do 
194. člen); 

33. v 195. členu je predvideno, da banka sme najemati 
kredite v svojem imenu in za račun uporabnikov kreditov v 
mejah zadolževanj, določenih s sprejetimi plani banke ozi- 
roma s sklepom zbora banke. 

Prav tako mora banka paziti, da sta obseg in struktura danih 
kreditov odvisna od obsega in rokovne strukture virov sred- 
stev, ki so združena oziroma vložena v banko. 

Merila za to predpiše svet guvernerjev Narodne banke 
Jugoslavije (196. člen); 

34. v 199. členu je predvideno, da sme banka angažirati 
največ 10% oziroma na podlagi sklepa zbora največ 25% 
svojega likvidnega investicijskega potenciala za dajanje inve- 
sticijskih kreditov enemu uporabniku; 

35) v zakonu je določeno, da mora banka, če se pokaže, da 
so bile njene ocene o ekonomski opravičenosti sprejetega 
investicijskega programa, realiziranega na način in po dina- 
miki, predvidenih s sklepom banke o dajanju kredita, napačne 
in če zaradi tega nastane izguba, odpisati zapadle terjatve iz 
danega kredita do višine izkazane izgube. 

Določena je tudi obveznost banke, da zagotovi spremljanje 
učinkov končanih investicij, za katere je odobrila kredit ali 
dala garancijo, do konca odplačilne dobe odobrenega kredita 
oziroma do dneva, ko garancija neha veljati (201. in 
202. člen); 

36. posebne finančne službe so vključene v poglavje, ki se 
nanaša na kreditne in bančne posle v organizacijah združe- 
nega dela in drugih družbenih pravnih osebah, na podlagi 
stališča, da te službe niso sestavni del bančnega sistema 
oziroma da ne spadajo med finančne organizacije (218. do 
222. člen). 

III. Pojasnilo temeljnih pravnih 
institutov 

Pri proučevanju stanja na področju bančnega in kreditnega 
poslovanja je prišel do izraza poseben interes za učinkovi- 
tejše delovanje tega sistema v okviru celotnega gospodar- 
skega sistema. Opazili smo, da banke pri dosedanjem delova- 
nju, zlasti na področju protiinflacijske politike, pri realizaciji 
in uresničevanju nalog iz dolgoročnega programa ekonom- 
ske stabilizacije, glede vprašanj krepitve učinkovitosti gospo- 
darjenja, zlasti gospodarjenja z denarjem, in pri krepitvi 
finančne discipline, niso bile vedno v funkciji konsolidacije 
gospodarsko-finančnih odnosov v celoti. 

Zato je bilo sprejeto stališče, da je treba sprejeti nov zakon, 
ki bi v bistvu temeljil na naslednjih opredelitvah: 

- da se v zakon v največji možni meri vključijo trajne 
rešitve, pri tem pa upoštevajo sedanje stanje in številni pro- 
blemi na finančnem področju; 

- da se natančno določijo vloga ustanoviteljic bank, vloga 
družbenopolitičnih skupnosti, sistema narodnih bank in 
službe družbenega knjigovodstva (zlasti s stališča zakonitosti 
poslovanja) in v tej funkciji krepitev samostojnosti bank kot 
subjekta, ki je posebno pomemben za povečanje reprodukcije 
družbenih sredstev v tržno-planskem gospodarstvu; 

- da se vgradijo ekonomska merila kot pravilo pri delu in 
poslovanja bank; 

- da je treba upravljanje in odločanje v bankah vezati za 
višino vloženih sredstev in kakovost sredstev, v zvezi s tem pa 
neposredno povezati rizik ustanoviteljic banke in delitev 
skupnega dohodka; 

- da je treba omogočiti, da je lahko ena organizacija zdru- 
ženega dela ustanoviteljica več temeljnih bank, temeljna 
banka pa je lahko ustanoviteljica več združenih bank; 

- da se fleksibilnejše pa tudi dokaj ostreje zastavi vpraša- 
nje kreditne sposobnosti posojilojemalca; 

- da se določi, da mora banka od samega začetka aktivno 
sodelovati pri pripravi investicijskega projekta, da mora dati 
strokovno oceno ter spremljati in nadzorovati izvajanje pro- 
jekta skozi namensko uporabo sredstev; 

- da se uporabijo določbe veljavnega zakona, glede katerih 
je dosedanja praksa potrdila, da ni problemov v zvezi z nji- 
hovo uporabo; 
- da se natančno določijo merila za opravljanje deviznih 

poslov s tujino; 
- da se uskladi planiranje v bankah z rešitvami v zakonu o 

temeljih sistema družbenega planiranja in o družbenem planu 
Jugoslavije; 

- da je treba sistemizirati in natančno določiti določbe o 
ukrepih nasproti nelikvidnim bankam in o postopku sanacije 
banke; 

- da je treba določiti postopek banke in njenih organov v 
primeru izkazane izgube; 

- da je treba urediti tudi druga bistvena vprašanja, ki so v 
funkciji bančnega in kreditnega sistema. 

Posebna pozornost je bila posvečena določbam zakona, ki 
jih je ustavno sodišče Jugoslavije obravnavalo in izpodbilo. 

V predlagani zasnovi zakona smo opravili spremembe 
bančnega in kreditnega sistema v skladu z dolgoročnim pro- 
gramom ekonomske stabilizacije, protiinflacijskim progra- 
mom in stranskimi dokumenti, da bi vzpostavili tak bančni in 
kreditni sistem, ki bi skupaj s spremembami na drugih 
področjih gospodarskega sistema prispeval k uresničitvi 
ukrepov finančne konsolidacije gospodarstva in bank. 

Hkrati smo v nekaterih določbah natančneje določili reši- 
tve, ki so v praksi povzročile različno uporabo, nekatere 
določbe pa uskladili z ustavo SFRJ. 

1. Temeljne določbe 
V 1. do 4. členu so definirani osnovni pojmi bančnega in 

kreditnega sistema ter urejanje vprašanja, ki se neposredno 
nanašajo na bančni sistem, oziroma vprašanja, ki se nanašajo 
na kreditni sistem. 

Te določbe temeljijo na 39. in 40. členu ustave SFRJ, ki 
urejata ustanavljanje bank in poslovanje finančnih organi- 
zacij. 

Te določbe temeljijo tudi na zakonu o denarnem sistemu, 
po katerem se neizpolnjevanje denarnih obveznosti šteje za 
nezakonito prilaščanje tujega premoženja in preprečevanja 
uveljavljanja samoupravnih pravic pri razpolaganju z druž- 
beno lastnino. 

2. Temelji bančnega sistema 

2.1. Ustanovitev, načela poslovanja, vrste bank in drugih 
finančnih organizacij 

Osnovno načelo 6. člena je ustanovitev banke kot samo- 
stojne finančne organizacije za opravljanje kreditnih in drugih 
bančnih poslov, pri čemer so navedeni tudi cilji ustanovitve 
banke. 

Po zakonu bank ni mogoče ustanoviti samo s sklenitvijo 
samoupravnega sporazuma, temveč je treba za to ugotoviti 
opravičenost na podlagi ekonomsko-finančnega elaborata o 
družbenoekonomski smotrnosti te ustanovitve. 

Ker se ustanovitev, dejavnost in drugi pogoji urejajo s 
samoupravnim sporazumom o ustanovitvi banke, predlagamo 
načelo, da ustanoviteljice banke hkrati s sprejetjem določb 
sporazuma sprejmejo tudi prevzemanje rizika in odgovornost 
za likvidnost banke. 

V predlogu zakona so dopolnjene tudi določbe o temeljnih 
in združenih bankah glede vsebine samoupravnega spora- 
zuma; ta dopolnitev je zelo pomembna zaradi odločbe, ki jo je 
sprejelo Ustavno sodišče Jugoslavije, s katero pa je bila 
izpodbita rešitev, da se z zakonom uredi neomejena odgovor- 
nost članic banke za obveznosti in rizik temeljne banke (158. 
člen veljavnega zakona) ter neomejena subsidijarna odgovor- 
nost temeljnih bank za obveznosti in rizik združene banke 
(197. člen veljavnega zakona) (8. in 10. člen predloga zakona). 

V 9. členu je predpisano, da se lahko banka ukvarja s posli 
plačilnega prometa in kreditnimi posli s tujino ter devizno- 
valutnimi in menjalniškimi posli v Jugoslaviji. 
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V tem členu so predvideni pogoji za opravljanje plačilnega 
prometa in kreditnih poslov s tujino. 

Ker so s tem zakonom urejeni bančni in kreditni posli banke 
in finančnih organizacij, je bilo ocenjeno, da je treba zaradi 
integritete takšnega poslovanja v zakon vključiti pooblastila 
in pogoje za opravljanje deviznih poslov s tujino. 

V istem členu je predvideno pooblastilo Narodne banke 
Jugoslavije oziroma sveta guvernerjev, da na podlagi 
posebne zahteve bank oceni, ali so izpolnjeni pogoji iz ome- 
njenega člena, in da daje bankam pooblastila za opravljanje 
poslov iz omenjenega člena. 

Določitev, da banka opravlja svojo dejavnost po načelu 
povečanja dohodka in povečanja stopnje akumulacije na 
enoto vloženih sredstev, naj bi omogočila realizacijo osnov- 
nih aktivnosti bank na področju zbiranja in usmerjanja sred- 
stev. 

Namen uvajanja navedenih načel pri bančnem poslovanju 
je, da se denarni tokovi uredijo in uskladijo, kar bo prispevalo 
k stabilnejšem in učinkovitejšem poslovanju ter nemotenem 
delovanju proizvodnega in prometnega procesa organizacij 
združenega dela - ustanoviteljic banke. 

Da bi uresničili načelo likvidnosti v bančnem poslovanju, je 
treba uskladiti angažirana sredstva z viri teh sredstev, kar 
pomeni da morajo biti banke vsak trenutek sposobne, da 
izpolnijo prevzete obveznosti (v zvezi z odobrenimi krediti, 
izdanimi garancijami, avaliranimi menicami, v zvezi z akredi- 
tivi in drugimi instrumenti za zavarovanje plačil). 

Dosledno izvajanje načela varnosti vlog se v praksi zagotav- 
lja z določitvijo ekonomskih merih v politiki plasmajev in s 
pravilno in objektivno oceno kreditne sposobnosti prosilcev 
za kredit. 

" Spoštovanje načela likvidnosti in varnosti plasmajev bo ob 
smotrnem in učinkovitem usmerjanju na enotnem jugoslo- 
vanskem trgu zagotovilo ekonomično poslovanje bank, ne 
glede na njihovo velikost, heterogenost njihovega poslovanja 
ali področje, ki ga pretežno pokrivajo, vse to pa bo prispevalo 
k temu, da bodo banke izpolnjevale naloge, zaradi katerih so 
bile ustanovljene (11. člen). 

V 12. člen je vključena generalna določba, ki se nanaša na 
planiranje v vseh bankah, ki pa je usklajena z zakonom o 
temeljih sistema družbenega planiranja in o družbenem planu 
Jugoslavije. 

Planiranje v posameznih bankah je urejeno v ustreznih 
določbah o posamezni vrsti banke. 

V zakonu je določeno, da se dejavnost banke ne sme 
omejiti z akti družbenopolitične skupnosti, na podlagi predlo- 
gov iz obravnave pa je predpisano, da so nični akti družbeno- 
politične skupnosti o taki omejitvi (13. člen). 

Na podlagi načela, da banka posluje v vsej SFRJ, je uve- 
dena tudi obveznost banke, da sprejema in obravnava zahteve 
vseh družbenih pravnih oseb, ne glede na to, ali so ustanovi- 
teljice banke ali ne. 

Namen te določbe in nekaterih drugih določb je odpraviti 
teritorialno zaprtost bank v kreditni politiki. 

Banka mora hkrati nadzorovati smotrno in namensko upo- 
rabo kreditnih sredstev in o ukrepih, ki jih sprejme v skladu s 
svojo poslovno politiko, obveščati zbor banke (14. in 15. člen). 

Glede na dejstvo, da je treba povezati banke na enotnem 
jugoslovanskem trgu in uskladiti smotrno upravljanje in odlo- 
čanje o uporabi sredstev, je uvedena obveznost bank, da 
razvijajo informacijski sistem v skladu z interesi svojih ustano- 
viteljic in družbenimi interesi (16. člen). 

Skupni dohodek, ki ga ustvari banka s svojim poslovanjem, 
razporejajo med seboj ustanoviteljice banke in družbene 
pravne osebe, ki so vložile sredstva v banko. 

Takšna rešitev temelji na opredelitvah ustave SFRJ in 
zakona o združenem delu, po katerih se sredstva, ki jih ustvari 
banka, po poravnavi stroškov poslovanja in izločitvi sredstev 
za delovno skupnost banke, razporedijo med družbene 
pravne osebe, s sredstvi katerih banka posluje in ki opravljajo 
poslovanje banke. 

Zaradi povečanja skladov banke je omogočeno, da se 
skupni dohodek, po njegovi razporeditvi med subjekte iz 
prvega odstavka omenjenega člena, usmeri za oblikovanje 
skladov, če zbor banke sprejme takšen sklep (17. člen). 

Ta zakon se od veljavnega zakona razlikuje po tem, da 
upravljanje v banki temelji na načelih delegatskega sistema. 

Tak sistem upravljanja je uveden zato, ker menimo, da mora 
biti zbor banke kot njen organ upravljanja operativnejši spričo 
širšega delovnega področja in odgovornosti za poslovanje, ki 
ju ima banka po tem zakonu. 

Pri tem pripominjamo, da je na tako rešitev vsekakor vpli- 
vala tudi dosedanja praksa, ko je zbor banke zasedal samo 
enkrat na leto ter takrat sprejemal zaključne račune in potrje- 
val ustrezne sklepe izvršilnega odbora, kar je vzrok za neučin- 
kovito upravljanje celotnega poslovanja banke ter zmanjšanje 
vpliva združenega dela na poslovanje banke in na odločanje v 
njej (18. člen). 

Rešitev v 21. členu predloga zakona je vzeta iz sedanjega 
zakona, le da je ta določba dopolnjena glede odgovornosti 
delovne skupnosti banke, kateri se sredstva za osebne 
dohodke zmanjšajo, če banka izkaže izgubo po zaključnem 
računu. 

Glede na odgovornost, ki jo imajo po ustavi federacija, 
republike in avtonomni pokrajini za razvoj na svojem ozemlju, 
pri čemer ima pomembno vlogo tudi bančni sistem, je z 
zakonom določeno, da morajo Skupščina SFRJ oziroma 
skupščine republik in skupščini avtonomnih pokrajin oprav- 
ljati družbeno nadzorstvo nad delom bank. 

Zaradi uresničevanja celotnega družbenega nadzorstva 
nad delovanjem bančnega sistema je določeno, da morata 
služba družbenega knjigovodstva in Narodna banka Jugosla- 
vije na podlagi nadzora nad pravilnostjo in zakonitostjo banč- 
nega poslovanja vsako leto poročati Skupščini SFRJ in Zvez- 
nemu izvršnemu syetu o stanju na tem področju (22. člen). 

V 23. členu je ostala rešitev iz sedanjega zakona, le da je pri 
tem omogočeno, da se temeljna banka specializira za oprav- 
ljanje poslov na določenem področju. 

Glede vpisa bank v sodni register je določeno, da morajo 
predložiti mnenje Narodpe banke Jugoslavije. Pripominjamo, 
da so pogoji za vpis v sodni register vključeni samo s stališča 
tega zakona, saj morajo banke in druge družbene pravne 
osebe pri vpisu predložiti tudi drugo dokumentacijo, dolo- 
čeno z ustreznim predpisom o vpisu organizacij združenega 
dela in drugih družbenih pravnih oseb v sodni register (24. 
člen). 

2.2. Interne banke 
Določbe o internih bankah so v glavnem vzete iz veljavnega 

zakona, saj je bil v prvi fazi spremenjen in dopolnjen samo v 
delu, ki se nanaša na interne banke. Takrat so bile tudi 
vsestransko proučene funkcije in poslovanje internih bank. 
Ker poslovanje interne banke od sprejetja navedenih spre- 
memb in dopolnitev zakona (iz leta 1981) izkazuje pozitivne 
rezultate v praksi, v razpravah o sedanjem zakonu ni bilo 
posebnih predlogov za spremembe tistega dela zakona, ki se 
nanaša na interne banke. 

Vendar so v zakonu sistemizirane določbe o internih ban- 
kah v skladu s celotno zasnovo zakona ter precizirane 
določbe, ki se nanašajo na zbiranje depozitov in dajanje 
kreditov drugim družbenim in civilnim pravnim osebam ter 
občanom, ki so sklenili pogodbo o kooperaciji. 

V primerjavi s sedanjim zakonom je natančneje urejena tudi 
ustanovitev interne banke oziroma zmanjšano število temelj- 
nih in drugih organizacij združenega dela, ki jo lahko ustano- 
vijo. 

Na podlagi pripombe k določbi o ustanovitvi interne banke 
je ta natančneje določena in redigirana tako, da je kot odve- 
čen črtan tretji odstavek 23. člena osnutka zakona (25. čl.). 

Določbe sedanjega zakona, ki se nanašajo na delo in odgo- 
vornost individualnega poslovodnega organa oziroma pred- 
sednika kolegijskega poslovodnega organa interne banke 
(84., 85. in 86. člen) so strnjene v eno določbo, po kateri se to 
vprašanje uredi s samoupravnim sporazumom o ustanovitvi 
interne banke v skladu z zveznim zakonom. 

Pri tem smo izhajali iz tega, da so ta vprašanja razčlenjena v 
zakonu o združenem delu in jih zato ni treba ponavljati v 
zakonu, zlasti ne, če upoštevamo 5. člen tega zakona, v 
katerem je določeno, da se določbe zakona o združenem delu 
uporabljajo tudi za banke in druge finančne organizacije, če s 
tem zakonom ni drugače določeno. 

V zakon so vključene določbe o planiranju v interni baki, ki 
vsebujejo vrste in vsebino planskih dokumentov, usklajenih z 
zakonom o temeljih sistema družbenega planiranja (45. do 49. 
člen). 
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Določbe o ohranjanju likvidnosti in prevzemanju rizika v 
interni banki so prevzete iz sedanjih rešitev. 

Ker mora biti oblikovanje skladov interne banke smotr- 
nejše, je v 56. členu zakona določeno, da se skupni dohodek 
po razporeditvi na članice interne banke usmerja v oblikova- 
nje skladov interne banke, kar mora biti urejeno s samouprav- 
nim sporazumom o združitvi v interno banko ali na podlagi 
sklepa zbora interne banke. 

Po zakonskem besedilu je interna banka lahko ustanovite- 
ljica temeljne banke. Glede na določena merila za ustanovitev 
temeljne banke je bilo nujno treba določiti, na podlagi katerih 
sredstev lahko interna banka postane ustanoviteljica temeljne 
banke. Zato je 59. člen dopolnjen tako, da interna banka lahko 
uporablja sredstva svojih skladov za ustanovitev temeljne 
banke. 

2.3. Temeljne banke 
Določba o ustanovljanju temeljnih bank temelji na 39. členu 

ustave SFRJ, po katerem lahko organizacije združenega dela 
in druge družbene pravne osebe, razen družbenopolitičnih 
skupnosti, ustanovijo banko kot posebno organizacijo za 
opravljanje kreditnih in bančnih poslov ter v njej uresničujejo 
skupne cilje in interese. 

Temeljna banka se ustanovi s sklenitvijo samoupravnega 
sporazuma iz 8. člena tega zakona, v katerem so med drugim 
določeni pogoji in način za združevanje dela in sredstev 
oziroma vlaganje sredstev in poslovanje z denarnimi sredstvi 
v banki. 

Pri dosedanji praksi je bilo ugotovljeno, da je v našem 
bančnem sistemu veliko razdrobljenih bank, ki so nepo- 
sredno vezane za določeno območje družbenopolitičnih 
skupnosti. • 

Tak sistem bank temelji na sklenitvi samoupravnega spora- 
zuma o združevanju dela in sredstev v temeljne banke, ne da 
bi bila določena ustrezna merila in ugotovljena družbenoeko- 
nomska opravičenost za poslovanje banke. 

Tak sistem bank (pri nekaterih bankah z neznatnim potenci- 
alom) je vzrok za neučinkovito uporabo družbenih sredstev, 
nesmotrne investicije idr., kar je precej vplivalo tudi na infla- 
cijska gibanja na jugoslovanskem trgu. 

Zato je v zakonskem besedilu eksplicitno določeno, da je 
temeljna banka samostojna finančna organizacija, ki se lahko 
ustanovi samo na podlagi poprejšnje preveritve in ugotovitve 
družbenoekonomske opravičenosti njene ustanovitve ter pri- 
pravljenega ekonomsko-finančnega elaborata, ki vsebuje 
temeljne pogoje, kar je predispozicija za uspešno poslovanje 
take temeljne banke. Pogoje za ustanovitev banke ocenijo 
tudi narodne banke ter o tem dajo svoje mnenje (68. člen). 

Ker je v zakon vgrajeno načelo, da je družbena pravna 
oseba lahko ustanoviteljica več bank, so v zakonu določeni 
pogoji, pod katerimi se lahko ustanovi temeljna banka. Glede 
na to, da je žiro račun družbenih pravnih oseb nedeljiva 
kategorija in da se ne more vključiti v več bank, razen izjem iz 
182. člena tega zakona, sta predvideni dve vrsti pogojev za 
ustranovitev temeljne banke (prvi in drugi odstavek 67. člena). 

Zaradi opravljanja določenih bančnih poslov lahko ustano- 
viteljice temeljne banke sklenejo, da ustanovijo poslovno 
enoto - tako je določeno tudi v sedanjem zakonu. Ta zakon 
omejuje dejavnost poslovne enote glede vrste kreditnih 
poslov, ki jih lahko opravlja, ter določa, da poslovna enota ne 
sme deliti skupnega dohodka in ne oblikovati skladov na ravni 
poslovne enote (70. in 71. člen). 

V 74. in 67. členu tega zakona je urejeno upravljanje v 
temeljni banki, ki se uresničuje na podlagi višine združenih 
oziroma vloženih sredstev, uredi pa se s samoupravnim spo- 
razumom o ustanovitvi banke oziroma s statutom, kar 
pomeni, da je opuščeno dosedanje načelo enakih pravic vseh 
ustanoviteljic temeljne banke, da jo upravljajo. 

S tretjim odstavkom istega člena želimo zaostriti finančno 
disciplino glede izpolnjevanja obveznosti, prevzetih s samou- 
pravnim sporazumom o ustanovitvi temeljne banke. 

Z zakonom so opredeljeni organi upravljanja temeljne 
banke in njihova sestava. 

Ta zakon se od sedanjega razlikuje po tem, da zbor banke 
sestavljajo delegati njenih ustanoviteljic, kar pomeni, da po 
načelu delegatskega sistema več ustanoviteljev lahko določi 
enega delegata, ki bo sodeloval pri delu zbora banke. Namen 

te rešitve je, da omogoči operativnejše delo v zboru temeljne 
banke, kar je posebej pojasnjeno pri 18. členu zakona. 

V zakonu imata poseben pomen obravnavanje in sprejema- 
nje srednjeročnih in letnih planov, letnih poročil in zaključ- 
nega računa temeljne banke, za katere se v skladu s samou- 
pravnim sporazumom ali statutom skliče konferenca vseh 
ustanoviteljic temeljne banke. Namen te določbe je, da so vse 
ustanoviteljice temeljne banke obveščene in da določijo svoja 
stališča o teh najpomembnejših dokumentih poslovanja 
banke, da bi delegati v zboru banke lahko odločali v skladu z 
omenjenimi stališči (80. člen). 

V 81. členu sta določeni pristojnost in odgovornost zbora 
temeljne banke, ki sta precej večji kot po dosedanjih rešitvah. 

V primerjavi z dosedanjimi rešitvami je spremenjen drugi 
odstavek 82. člena, po katerem zbor temeljne banke voli člane 
izvršilnega odbora in kreditnega odbora izmed delavcev usta- 
noviteljic banke, ne pa izmed svojih članov. 

Delovno področje izvršilnega odbora, kreditnega odbora in 
poslovodnega organa temeljne banke je urejeno v 83., 84. in 
85. členu tega zakona. 

Zakon dopušča možnost, da se v komisijo za dajanje kredi- 
tov občanom izvolijo poleg delavcev delovne skupnosti tudi 
občani, ki imajo pri zadevni banki hranilne vloge, da bi tudi ti 
imeli iz naslova hranilnih vlog določene pravice do odločanja 
pri poslovanju banke (86. člen). 

Regulativa poslovodnih organov v temeljni banki je prepuš- 
čena statutu in samoupravnemu sporazumu o ustanovitvi 
temeljne banke. 

Pri tem smo izhajali iz dejstva, da je v zakonu o združenem 
delu to vprašanje razčlenjeno za vse družbene pravne sub- 
jekte, torej tudi za banke, tako da po našem mnenju tega ni 
treba ponavljati tudi v tem zakonu (87. člen). 

V oddelek o planiranju in poslovni politiki v temeljni banki 
so vgrajene rešitve o vrsti planskih dokumentov in njihovi 
vsebini. 

Namen teh določb je predvsem ta, da se kreditna politika v 
bankah na podlagi določenih planskih dokumentov, da bi se 
odpravila dosedanja predimenzionirana investicijska poraba, 
ki ni temeljila na vnaprej določenih merilih in prednostih in ne 
na planiranem prostem investicijskem potencialu temeljne 
banke. 

Določbe o planiranju v temeljni banki temeljijo na zakonu o 
temeljih sistema družbenega planiranja in o družbenem planu 
Jugoslavije (88. do 97. člen). 

V 99. členu je določena nova rešitev, ki ustanoviteljicam 
banke in drugim družbenim pravnim osebam omejuje pravico 
do razpolaganja s sredstvi na njihovem žiro računu in drugih 
računih, dokler je banka nelikvidna. 

Namen tega ukrepa je povečati odgovornost ustanoviteljic 
in drugih družbenih pravnih oseb za ohranjanje likvidnosti 
temeljne banke, kar je tudi sicer predpisano v 16. členu 
zakona o denarnem sistemu, po katerem morajo udeleženci 
samoupravnega sporazuma o ustanovitvi banke predpisati 
način za ohranjanje likvidnosti in ukrepe, ki jih bodo sprejeli v 
primeru nelikvidnosti banke. 

Ker se ta določba v praksi ni izvajala, je bilo ocenjeno, da je 
treba to vprašanje urediti s tem zakonom ter odpraviti prakso, 
da ustanoviteljiceo temeljne banke prosto razpolagajo s sred- 
stvi s svojih računov, čeprav je banka nelikvidna, in ne spreje- 
majo ukrepov za zagotovitev likvidnosti banke ter njeno 
uspešno poslovanje v skladu z zakonom. 

V določbah o ukrepih za nelikvidne banke so sedanje reši- 
tve preoblikovane tako, da je zaostrena odgovornost organov 
upravljanja v nelikvidnih bankah, skrajšani roki, v katerih je 
treba ukrepati proti takim bankam, uvedena možnost, da 
narodne banke republik oziroma narodni banki avtonomnih 
pokrajin predlagajo zboru temeljne banke dopolnilne ukrepe 
za sanacijo temeljne banke, ter predvidena možnost, da 
skupščina republike oziroma skupščina avtonomne pokrajine 
sprejme posebne ukrepe za sanacijo temeljne banke. 

Predvideno je tudi, da Narodna banka Jugoslavije lahko 
intervenira v sanacijskem postopku banke, kar se nanaša na 
odložitev plačila dela danih kreditov na način in pod pogoji, ki 
jih za vsako posamično banko določi Skupščina SFRJ. 

Pri taki rešitvi smo izhajali iz stališča, da Narodna banka 
Jugoslavije v skladu z ustavo in zveznim zakonom lahko 
sprejema ukrepe, ki se nanašajo na vse banke, kar izključuje 
možnost za sprejemanje ukrepov za posamezne banke. 
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Ocenjeno je bilo, da Skupščina SFRJ kot najvišje zakono- 
dajno telo, ki med drugim določa letne akte ekonomske in 
monetarno-kreditne politike, lahko sprejme ustrezni akt o 
ukrepih s katerimi bi nastopila Narodna banka Jugoslavije, in 
sicer v primeru, če bi prenehanje banke povzročilo večje 
motnje pri ohranjanju likvidnosti v državi in tujini (103. do 113. 
člen). 

114. člen je preoblikovan v skladu z odločbo Ustavnega 
sodišča Jugoslavije, s katero je izpodbit veljavni 167. člen 
zakona, oziroma Ustavno sodišče Jugoslavije je sprejelo sta- 
lišče, da je treba to vprašanje urediti s samoupravnim spora- 
zumom, ne pa z zakonom. 

V skladu z rešitvijo v 17. členu tega zakona je v 117. členu 
urejena možnost za usmerjanje skupnega dohodka v obliko- 
vanje skladov temeljne banke. 

Kot radikalno nova rešitev je predviden postopek zbora 
temeljne banke za odpravo nastale izgube in ugotovitev odgo- 
vornosti zanjo. Predvidena je tudi rešitev, da temeljna banka 
preneha, če v določenem roku ne pokrije nastale izgube. 

Hkrati je omogočeno, da pri kritju izgube temeljne banke 
lahko sodelujejo tudi druge temeljne banke, če je to v interesu 
njihovih ustanoviteljic. Namen tega je večje in solidarno pove- 
zovanje bank in združenega dela pri usposabljanju banke za 
njeno nadaljnje uspešno poslovanje (119. člen). 

Upoštevajoč potrebo po krepitvi skladov v temeljnih ban- 
kah, kar je eden izmed pogojev za organiziranje močnejših 
bank s stabilnimi trajnimi sredstvi, in zagotoviti varnosti pla- 
smajev in likvidnosti temeljne banke je predvideno povečanje 
odstotka izločanja v sklad solidarne odgovornosti in rezervni 
sklad (123. in 125. člen). 

Upoštevajoč potrebo internih in temeljnih bank po razširitvi 
materialne osnove dela oziroma uvedbi avtomatske obdelave 
podatkov ter nakupu drugih osnovnih sredstev, ki bi zagoto- 
vila učinkovito, pravilno in smotrno kroženje podatkov, 
pomembnih za članice internih in temeljnih bank, je predla- 
gano, da smejo navedene banke za te namene najemati kre- 
dite v svojem imenu in za račun svojih članic, vendar na 
podlagi sklepa zbora temeljne oziroma interne banke. 

Pripominjamo, da se sklad osnovnih sredstev vodi na ime 
članic banke, tako da bi se tudi na novo kupljena osnovna 
sredstva vodila na ime članic banke, in sicer glede na njihov 
delež pri nakupu osnovnih sredstev (64. in 128. člen). 

2.4. Združene banke 
V določbah, ki urejajo ustanaovljanje in poslovanje združe- 

nih bank, je natančneje določena vsebina samoupravnega 
sporazuma o ustanovitvi združene banke ter s tem razširjeni 
posli, dela in odgovornost združene banke oziroma krepitev 
in nadaljnje usposabljanje banke za opravljanje vseh poslov 
skupnega pomena za temeljne banke oziroma njihove ustano- 
viteljice. 

Hkrati je temeljni banki omogočeno, da je lahko ustanovite- 
ljica več združenih bank (130. in 131. člen). 

V 130. členu je določeno, da je tudi združena banka samo- 
stojna finančna organizacija in da se ustanovi na podlagi 
poprejšnje ocene ekonomske opravičenosti ter finančno-eko- 
nomskega elaborata o ustanovitvi temeljne in združene 
banke. 

Določbe, ki se nanašajo na upravljanje združene banke, na 
planske dokumente, ki jih banka sprejema, in na ohranjanje 
likvidnosti združene banke, so enake kot v rešitvah za 
temeljne banke. 

Vendar je spričo specifičnosti združene banke glede likvid- 
nosti kot načelo določeno, da temeljna banka, ki je povzročila 
nelikvidnost združene banke, ne sme razpolagati s sredstvi na 
svojem žiro računu in ne z vloženimi sredstvi, dokler je zdru- 
žena banka nelikvidna. 

Ta določba je zelo pomembna in se razlikuje od rešitve za 
tako stanje pri temeljnih bankah, ker bi blokada računov vseh 
temeljnih bank - ustanoviteljic združene banke povzročila 
blokado celotne gospodarske dejavnosti vseh članic teh 
temeljnih bank. 

Hkrati je določeno, da mora združena banka ugotoviti, 
katera temeljna banka je povzročila njeno nelikvidnost, da bi 
služba družbenega knjigovodstva po prejemu obvestila od 
združene banke lahko nastopila z ukrepi proti taki temeljni 
banki (140. člen). 

2.5. Bančni konzorciji 
Z zakonom so v glavnem prevzete določbe sedanjih rešitev 

o konzorcijih, le da je njihova dejavnost razširjena in predla- 
gano, da se prek združenja bank in finančnih organizacij 
lahko da pobuda, da se za uresničevanje ciljev, zaradi katerih 
se ustanovi konzorcij, predvidijo posebni ukrepi v monetarno- 
kreditni politiki (143., 144. in 145. člen). 

2.6. Poštna hranilnica 
Zasnova Poštne hrahilnice temelji na celotni ureditvi banč- 

nega sistema (prvi odstavek 146. člena). 
Drugi odstavek 146. člena je dopolnjen tako, da Poštno 

hranilnico poleg organizacij združenega dela PTT prometa 
lahko ustanovijo tudi druge organzacije združenega dela, 
katerih dejavnost je pomembna za pravilno in neovirano delo- 
vanje PTT sistema. 

Namen te dopolnitve je, da se združeno delo čimbolj vključi 
v razvoj PTT sistema, ki je posebnega družbenega pomena za 
vso Socialistično federativno republiko Jugoslavijo. 

V primerjavi z dosedanjimi rešitvami so razčlenjene 
določbe glede samoupravnega sporazuma o ustanovitvi 
Poštne hranilnice (147. člen), o upravljanju in organih uprav- 
ljanja v Poštni hranilnici (149. člen), o prihodkih in poslovnih 
stroških (151. in 152. člen), o delitvi prihodkov oziroma skup- 
nega dohodka (153. člen), o oblikovanju in uporabi sredstev 
skladov (154. in 155. člen) ter o odgovornosti ustanoviteljic za 
obveznosti Poštne hranilnice (156. člen). 

Namen vseh navedenih rešitev je odpraviti dvome pri upo- 
rabi dela zakona, ki se nanaša na status in poslovanje Poštne 
hranilnice, za katero so analogno prilagojene ustrezne reši- 
tve, ki se nanašajo na temeljne banke. 

V tem pogledu so vsebinskega pomena določbe 150. člena, 
po katerem je opuščeno načelo evidentiranja sredstev hranil- 
nih vlog po območju republik in avtonomnih pokrajin, na 
katerih so bila ta sredstva zbrana, ter uporabe sredstev hranil- 
nih vlog in drugih sredstev občanov na podlagi družbenega 
dogovora, ki ga sklenejo predstavniki organizacij PTT pro- 
meta, predstavniki JLA in predstavniki republik in avtonomnih 
pokrajin. 

Zaradi odprave teritorialne uporabe prihrankov je predvi- 
dena nova rešitev, po kateri Poštna hranilnica uporablja pri- 
hranke na podlagi svojih srednjeročnih in letnih planov, ki 
morajo temeljiti na srednjeročnem planu SFRJ in srednjeroč- 
nih razvojnih planih ustanoviteljic. 

2.7. Hranilnice 
Določbe o hranilnicah so delno preoblikovane in prilago- 

jene sedanjim potrebam občanov, da lahko na podlagi hranil- 
nih vlog, depozitov, tekočih in žiro računov najemajo kredite 
za zbotjševanje svojih dejavnosti, ki jih opravljajo z delovnimi 
sredstvi, ki so lastnina občanov, za nakup in graditev stano- 
vanj ter za druge potrebe (160. člen). 

Hranilnice poslujejo kot občinske, mestne ali v sestavi 
temeljnih bank, kar pomeni, da so organizirane po teritorial- 
nem načelu, da bi zadovoljevale potrebe in interese občanov 
na določenih območjih (169. člen). 

2.8. Druge hranilno-kreditne organizacije 
S 162. členom tega zakona so dopolnjene določbe o obli- 

kah organiziranja teh organizacij, katerih ustanavljanje, 
poslovanje in upravljanje ureja republiški oziroma pokrajinski 
zakon. 

2.9. Samoupravni skladi združenega dela 

Samoupravni skladi združenega dela so urejeni v 164. in 
165. členu, in sicer tako, kot so bili urejeni v veljavnem za- 
konu. 
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2.10. Združenje bank in finančnih organizacij 

Določbe o ustanovitvi združenja bank so zaradi novih reši- 
tev glede Poštne hranilnice, hranilnic in bančnih konzorcijev 
razširjene tudi na finančne organizacije, določen pa je tudi 
status združenja kot splošnega združenja v okviru Gospodar- 
ske zbornice Jugoslavije (166. člen). 

V 2. točki 168. člena je natančno določena obveznost zdru- 
ženja glede začetka postopka za sklenitev samoupravnih spo- 
razumov bank in finančnih organizacij. Določeni so tudi cilji 
teh sporazumov. 

V skladu s pripombami je preoblikovan 162. člen osnutka 
zakona, t. j. usklajen z ustavo SFRJ in zakonom o združenem 
delu (169. člen). 

2.11. Trg denarja in vrednostnih papirjev 
Trg denarja in vrednostnih papirjev doslej ni bil urejen s tem 

zakonom. 
V okviru združenja bančnih organizacij v Beogradu so se 

opravljali posli na podlagi samoupravnega sporazuma o med- 
sebojnem kratkoročnem kreditiranju temeljnih in združenih 
bank v primeru kratkoročne časovne neusklajenosti njihovih 
sredstev in obveznosti. 

Tako poslovanje je pravzaprav predstavljalo neformalni trg 
denarja in vrednostnih papirjev. 

Spričo izredno pozitivnih rezultatov takega poslovanja, ki 
zagotavlja kroženje prostih denarnih sredstev med bankami, 
ki imajo v določenem kratkoročnem obdobju več prostih 
sredstev, kot znašajo njihove obveznosti do bank, ki imajo v 
istem obdobju večje obveznosti, vendar premalo sredstev za 
njihovo poravnavo, je bilo ocenjeno, da je s tem zakonom 
smotrno urediti tudi temeljna vprašanja trga denarja in vred- 
nostnih papirjev. 

V 170., 171. in 172. členu je določeno, kdo lahko organizira 
trg denarja in vrednostnih papirjev, določeni pa so tudi posli, 
s katerimi se sme ta trg ukvarjati, način zbiranja in plasiranja 
prostih denarnih sredstev in delitve skupnega dohodka. 

Posle trga bi opravljali delavci delovne skupnosti združenja 
bank in finačnih organizacij. 

3. Temelji kreditnega sistema 

3.1. Kreditni in denarni sistem 
V tem poglavju, v katerem so natančneje opredeljeni kre- 

ditni in bančni posli v bankah in finančnih organizacijah, so v 
glavnem prevzete določbe sedanjega zakona (posli na 
področju krditnega in denarnega sistema, združevanje sred- 
stev za določene namene, depoziti, prihranki, vrednostni 
papirji idr.). 

Določbe so sistemizirane in prilagojene celotni zakonski 
zasnovi, pri čemer so natančneje določeni nekateri posli, ki 
spadajo v delovno področje bank in finančnih organizacij. 

Dopolnitve tistega dela zakona, ki govori o kreditiranju, se 
nanašajo na obveznost banke, da ohrani obseg in strukturo 
danih kreditov v odvisnosti od obsega in rokovne strukture 
virov sredstev. 

Merila, ki urejajo ta razmerja, predpiše svet guvernerjev 
(196. člen). 

V 198. členu je natančno določeno, kdaj je posojilojemalec 
kreditno sposoben, kar v sedanjem zakonu ni bilo urejeno. 

Posebno pomembna določba v tem delu se nanaša na 
omejitev višine dajanja investicijskih kreditov enemu uporab- 
niku (199. člen). 

Da bi bila odgovornost bank pri odobravanju investicijskih 
kreditov večja, je predvidena posebna določba, da mora 
banka v breme svojih prihodkov odpisati zapadle terjatve iz 
naslova tega kredita do višine izkazane izgube, če se pokaže, 
da sta bila investicijski program in sklep o dajanju kredita 
zgrešena, in nastane izguba. 

Banka mora zagotoviti spremljanje učinkov končanih inve- 
sticij, namen tega pa je, da banka aktivno sodeluje pri preso- 
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janju ekonomske opravičenosti investicijskih programov, 
spremljanju učinkov končanih investicij in pri izvajanju ukre- 
pov, ki zagotavljajo nenehno kontrolo investicijske porabe 
(201. in 202. člen). 

Določbe o kreditnih in bančnih poslih v organizacijah zdru- 
ženega dela in v drugih družbenih pravnih osebah ter o 
organiziranju in poslovanju posebnih finančnih služb so prev- 
zete iz veljavnega zakona. 

4. Prehodne in končne določbe 
Namen prehodnih in končnih določb je določiti enoletno 

obdobje, v katerem je treba prestrukturirati banke in gospo- 
darstvo, da bi od 1. januarja 1987 na novo ustanovljene banke 
poslovale v skladu s trajnimi rešitvami iz tega zakona. 

V 228. členu je urejeno, da se bančne organizacije, ustanov- 
ljene do dneva uveljavitve tega zakona, konstituirajo kot 
banke oziroma finančne organizacije in da morajo svoje 
poslovanje uskladiti s tem zakonom najpozneje do 31. 12. 
1986. 

V istem obdobju je treba hkrati prestrukturirati bančne 
organizacije, ki ne izpolnjujejo pogojev iz tega zakona in za 
katere sta dve možnosti: aH prenehajo ali se združijo z na 
novo ustanovljenimi bankami oziroma finančnimi organizaci- 
jami. 

Namen določitve denarno-ekonomskega merila v znesku 6 
milijard dinarjev je, da se na njegovi podlagi ugotovi potencial 
temeljnih bank, ki naj bi v prvem obdobju poslovale po tem 
merilu, tako da bi od leta 1987 lahko poslovale po trajnih 
rešitvah iz tega zakona. 

Glede na zahtevna pravno-finančna vprašanja, ki ne bodo 
rešena na dan uveljavitve tega zakona, je v prehodnih določ- 
bah urejena odgovornost sedanjih članic bančne organizacije 
po določbah samoupravnega sporazuma o združitvi v bančno 
organizacijo, če ne sklenejo samoupravnega sporazuma o 
ustanovitvi banke - pravne naslednice te bančne organizacije 
(230. člen). 

V 231. členu je urejena uporaba skladov dosedanjih banč- 
nih organizacij, ki naj bi se uporabljali za ustanovitev skladov 
na novo ustanovljene banke, pod pogojem, da prejšnja čla- 
nica postane ustanoviteljica banke pravnega naslednika te 
bančne organizacije. Če dosedanja članica sklene samou- 
pravni sporazum o ustanovitvi banke, ki ni pravna naslednica 
te bančne organizacije, se sredstva, združena v sklade 
bančne organizacije, vrnejo njeni članici v rokih, ki jih določa 
ta člen. 

V 233. členu je določeno razmerje pravnih naslednikov 
bančnih organizacij, ki so se po veljavnih predpisih ukvarjali z 
deviznimi posli s tujino. 

IV. Posledice predlaganih rešitev 
Namen novega zakona je, da se v bančnem sistemu odpra- 

vijo majhne banke in ustanovijo samostojne, s pravno in 
ekonomsko subjektiviteto in možnostmi spremljanja osnov- 
nih tržnih zakonitosti. 

Novi zakon bo imel pomembne posledice na organiziranje 
in prestrukturiranje bank in organizacij združenega dela ozi- 
roma drugih družbenih pravnih subjektov, kar naj bi pripomo- 
glo k premagovanju teritorialnih okvirov, učinkovitejši cirku- 
laciji sredstev, smotrnejši uporabi družbenih sredstev, pove- 
čalo družbeno in finančno disciplino v bančnem in kreditnem 
sistemu, zlasti pa odgovornost banke, finančne organizacije 
in njihovih ustanoviteljev za učinkovito poslovanje bank. 

Nedvomno je, da se bo s sprejetjem novega zakona zmanj- 
šalo število bank, ki s sedanjim potencialom sredstev depozi- 
tov in skladov ter s kvalitetnimi sredstvi ne morejo poslovati 
na osnovnih bančnih načelih, kar je povzročilo širša kreditna 
razmerja ter vlaganja v investicije, katerih uspešnost ni bila 
poprej ocenjena. 

Novi zakon bo močno vplival tudi na likvidnost ustanovite- 
ljev temeljne banke in drugih družbenih pravnih oseb, ki ne 
bodo mogle razpolagati s sredstvi na svojih računih pri banki, 
dokler je banka nelikvidna. 

Glede na to, da so v zakon vključene pomembne nove 
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rešitve o dograditvi bančnega in kreditnega sistema, ki naj bi 
skupaj z drugimi sistemskimi zakoni poživljale gospodarsko 
delovanje ustanoviteljev bank in banke ter finančno konsolidi- 
rale gospodarstvo in banke, je predlagano tudi prehodno 
obdobje, v katerem je treba preučiti dosedanje stanje na tem 
področju in opraviti ustrezne priprave za uporabo novih traj- 
nih rešitev. 

To je vsekakor najpomembnejše za tiste bančne organiza- 
cije, ki tudi v sedanjih razmerah ne izpolnjujejo osnovnih 
predispozicij za samostojno in uspešno poslovanje na širšem 
območju družbenopolitičnih skupnosti. 

V. Finančna sredstva za 
izvajanje tega zakona 

Za izvajanje tega zakona niso potrebna finančna sredstva iz 
proračuna federacije. 

VI. Predlogi in mnenja, navedeni v predlogu 
za izdajo zakona, ki jih predlagatelj ni sprejel, in 
razlogi, zaradi katerih jih ni sprejel 

Pripombe in predlogi, ki so bili izrečeni v razpravah v 
delovnih telesih Zveznega zbora in Zbora republik in pokrajin, 
so v kar največji meri vključeni v to besedilo predloga zakona. 

Predlog zakona je bil izdelan v sodelovanju z Združenjem 
bank Jugoslavije, Narodno banko Jugoslavije in s Službo 
družbenega knjigovodstva. 

1. K 1. členu ter tretjem odstavku 2. člena osnutka zakona 
oziroma k 3. členu predloga zakona je bila dana pripomba, da 
je treba navesti pravne posledice teh določb. 

Ta pripomba ni bila sprejeta, ker je v petem odstavku 251. 
člena ustave SFRJ določeno, da je protiustaven vsak akt in 
vsako dejanje, s katerim se spodkopava enotnost jugoslovan- 
skega trga. Tudi v kazenskem zakonu SFRJ je tak primer 
določen kot kaznivo dejanje, zato je bilo ocenjeno, da ni 
potrebno navesti posebnih sankcij tudi v tem zakonu. 

2. K 5. členu osnutka (6. člen predloga) zakona je dana 
pripomba, da je treba dodati tudi depozitne posle. 

Ta pripomba ni bila sprejeta, ker so po tem zakonu s 
kreditnimi in drugimi bančnimi posli zajeti tudi depozitni. 

3. Dana je bila pripomba, da se v 7. členu osnutka (8. člen 
predloga) zakona določijo pravne posledice, če samoupravni 
sporazum nima z zakonom predvidene vsebine. 

Ta pripomba ni bila sprejeta, ker gre za samoupravni 
splošni akt, v katerem so predvideni obvezni elementi samou- 
pravnega sporazuma ter možnost vključitve drugih določb, ki 
so pomembne za ustanovitelje banke, o čemer odločajo usta- 
novitelji sami. 

Po ustavi SFRJ in zakonu o združenem delu določijo udele- 
ženci samoupravnega sporazuma ukrepe za njegovo izvajanje 
ter materialno in družbeno odgovornost udeležencev v samo- 
upravnem sporazumu, zato je bilo ocenjeno, da niso potrebne 
sankcije v tem zakonu glede vsebine samoupravnega spora- 
zuma. 

4. Dana je bila pripomba k 8. členu osnutka zakona, seda- 
njemu 10. in 99. členu predloga zakona. 

Pripomba je bila delno sprejeta glede prenosa regulative 8. 
člena v poglavje o ohranitvi likvidnosti in riziku v temeljni 
banki. 

Glede vsebine rešitve (99. člen) pa pripomba ni mogla biti 
sprejeta, ker je imela taka v dosedanji praksi vrsto negativnih 
posledic. 

Pri tem smo upoštevali, da so v zakonu o denarnem sistemu 
določbe o obveznosti družbenih pravnih oseb za ohranitev 
likvidnosti banke ter sankcije, če teh določb ne bi spoštovale. 

Iz navedenih razlogov ni podlage, da se odloži uporaba te 
rešitve, ki je že urejena z omenjenim zakonom. 

4. Dana je bila pripomba k 10. členu osnutka (11. člen 
predloga) zakona. 

Pripombe ni bilo mogoče sprejeti, ker so prejšnji 10. člen 
ter sedanji 11. člen in druge določbe o načrtovanju, preobli- 
kovani in usklajeni z zakonom o sistemu družbenega planira- 
nja in o družbenem planu Jugoslavije, v katerem so določeni 
cilji in politika gospodarskega in dolgoročnega razvoja 

države ter drugi cilji in naloge skupne razvojne, ekonomske, 
monetarne, devizne in kreditne politike na enotnem jugoslo- 
vanskem trgu. 

5. K 11. členu osnutka (12. člen predloga) zakona je bila 
dana pripomba, da banke smejo ustanavljati poslovne enote 
na vsem ozemlju SFRJ. 

Pripombe ni bilo mogoče sprejeti, ker je v 13. členu pred- 
loga zakona določeno, da opravlja banka dejavnost na vsem 
ozemlju SFRJ, da sme torej v skladu s 70. členom predloga 
zakona ustanavljati poslovne enote na vsem ozemlju SFRJ. 

6. Pripomba k 12. členu osnutka (14. člen predloga) zakona 
ni bila sprejeta, ker smo z določbami tega člena pravzaprav 
hoteli odpraviti zaprtost banke glede opravljanja kreditnih 
poslov, drugih bančnih storitev ali bančnega posla samo za 
njene ustanovitelje. 

Dejstvo, da povzroča opravljanje teh poslov tudi za druž- 
bene pravne osebe, ki niso ustanoviteljice banke, določene 
stroške v banki, ni razlog, da banka teh poslov ne opravlja, ker 
ima namreč možnost in pravico v svojih aktih za takšne 
storitve določiti ustrezno plačilo, kar je sicer v bančnem 
poslovanju običajno pravilo. 

7. Pripomba k 14. členu osnutka (16. člen predloga) zakona 
glede informacijskega sistema ni bila sprejeta, ker je pravza- 
prav ta določba predvidena zaradi interesov ustanoviteljev 
banke in v skladu z njihovo poslovno politiko, vendar pa se 
nanaša na enotni jugoslovanski trg, na katerem je tudi uteme- 
ljena celotna zasnova zakona. 

8. Pripombe k 86. členu osnutka (85. člen predloga) zakona 
ni bilo mogoče sprejeti, ker so v zakonu o združenem delu 
pravice in dolžnosti poslovodnih organov natančno razčle- 
njene za vse družbene pravne subjekte in tudi za banke, zato 
menimo, da teh določb ni treba prenesti tudi v ta zakon. 

9. Pripombe, ki se nanašajo na načrtovanje in poslovno 
politiko o temeljni banki, so po osnutku zakona preobliko- 
vane v skladu z zakonom o temeljih sistema družbenega 
planiranja in o družbenem planu Jugoslavije, zato menimo, da 
so pripombe sprejete. 

10. Pripomba k 97. členu osnutka (100. člen predloga) 
zakona ni bila sprejeta, ker sredstva posebne rezerve likvidno- 
sti niso imobilizirana sredstva, saj so na žiro računu, v knjigo- 
vodstvu pa se posebej izkazujejo zaradi dajanja avala na 
vrednostne papirje, ki jih izdajo organizacije združenega dela. 

11. Pripomba k 99. členu osnutka (102. člen predloga) 
zakona ni bila sprejeta zaradi funkcije rezervnega sklada in 
poostrene odgovornosti bank za ohranitev lastne likvidnosti. 
Drugačna rešitev bi pomenila, da smejo banke uporabljati 
rezervni sklad kot plasmaje. 

12. Pripombe, ki se nanašajo na določbe o likvidnosti 
banke, so bile sistemizirane in preoblikovane, tako da so 
skrajšani roki glede izvajanja ukrepov, namen tega pa je bil 
zaostriti odgovornost organov upravljanja v banki za hitrejše 
in učinkovitejše ukrepanje za vzpostavitev likvidnosti banke 
oziroma za njeno sanacijo. 

13. Pripomba k 127. členu osnutka (130. člen predloga) 
zakona ni bila sprejeta, ker je takšna zasnova celotnega 
bančnega sistema vzpostavljena tudi pri temeljnih in združe- 
nih bankah. Problem konsolidiranih bilanc združenih bank je 
mogoče rešiti s predpisi o vodenju knjig, kontnem planu in 
bilancah za banke. 

14. Pripomba, ki se nanaša na opredelitev, da postanejo 
zaradi nelikvidnosti združene banke nelikvidne vse temeljne 
banke, njene ustanoviteljice, je bila v bistvu sprejeta, vendar 
je to vprašanje drugače urejeno v 140. in 141. členu predloga 
zakona. 

15. Pripombe, ki se nanašajo na Poštno hranilnico, so bile 
delno sprejete in vključene v predlog zakona. 

Pri tem opozarjamo, da so status, ustanovitev in poslovanje 
Poštne hranilnice urejeni v zasnovi celotnega sistema bank in 
finančnih organizacij, in torej nekatere pripombe niso mogle 
biti vključene v to zasnovo. 

16. Pripomba k poglavju o hranilnicah ni bila sprejeta, ker 
smo izhajali iz domneve, da bodo vprašanja, navedena v 
pripombah, urejena z republiškim oziroma pokrajinskim za- 
konom. 

17. Pripomb k 165. do 169. člena osnutka (174. do 178. 
člena predloga) zakona ni bilo mogoče sprejeti zaradi nasled- 
njih razlogov: 
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- te določbe so prevzete iz veljavnega zakona - 11. do 14. 
člen; 

- določbe niso spremenjene, ker je ohranjeno načela svo- 
bodnega združevanja sredstev za določene namene, kar pa ni 
neposredno povezano z 9. členom osnutka oziroma z 11. 
členom predloga zakona, s katerimi'se urejajo dejavnost bank 
in načela njihovega poslovanja. 

18. Pripomba k 174. členu osnutka (183. člen predloga) 
zakona ni bila sprejeta, ker menimo, da je treba vprašanja, h 
katerim so dane pripombe v tem členu, urediti z republiškim 
oziroma pokrajinskim zakonom. 

19. Pripomba k 181. členu osnutka (189. člen predloga) 
zakona ni bila sprejeta, ker je regulativa o hranilno-kreditnih 
zadrugah in drugih hranilno-kreditnih organizacijah glede 
poslovanja in o drugih vprašanjih prepuščena republiškim 
oziroma pokrajinskim zakonom. 

20. Predloga, da se v zakon vključi nov, 182. člen, ni bilo 
mogoče sprejeti, ker pomeni zakon po vsebini temelje banč- 
nega in kreditnega sistema, zato uvedba določenih poslov, ki 
se nanašajo na občane, civilne pravne osebe in tuje fizične 
osebe glede izdajanja in sprejemanja čekov, ne more biti 
zadeva tega zakona. 

21. Pripombe k 193. in 194. členu osnutka (201. in 202. člen 
predloga) zakona ni bilo mogoče sprejeti, ker se z 201. in 202. 
členom predloga zakona zaostruje odgovornost bank za spre- 
jemanje investicijskih programov vse do spremljanja učinkov 
končnih investicij. 

Pripominjamo, da je sanacijski postopek banke iz drugega 
naslova določen v tem zakonu. 

22. Ocenjeno je, da predlog novega, 209.a člena ni zadeva 
regulative tega zakona. 
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SEJA SKUPŠČINE ZDRAVSTVENE 
SKUPNOSTI SLOVENIJE 
PRELOŽENA NA ČETRTEK, 5. 
decembra 1985 

Skupna seja zborov skupščine Zdravstvene skupnosti 
Slovenije, ki je bila sklicana za sredo, 20. novembra 1985 
(sklic smo objavili v Poročevalcu, štev. 32,1. oktobra 1985) 
je preložena na četrtek, 5. decembra 1985. 
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Izdajata Skupščina SR Slovenije in Skupščina SFRJ - Uredniški odbor glasila Skupščine SR Slovenije. Silva Jereb (predsednica), llija Bregar, Marko Herman, Gojmir 
Komar Marjan Kotar, Janez Kučan, Janez Lukač, Dušan Merhar, Gregor Moder, Vili Pšeničny, Vid Stempihar, Anka Štrukelj, Andrija Vlahovič, Janez Zaje in in Marjan 
Gogala - Odgovorni urednik: Marjan Gogala - Naslov uredništva: Skupščina SR Slovenije, Ljubljana. Šubičeva 4, telefon (061) 217-123 - Uredniški odbor glasila Skupščine 
SFRJ: dr. Ivan Lovrič (predsednik), dr. Trajče Grujoski, Milibor Jovanovič, Milenko Lojič, Janez Lukač. Slavica Markovič, Huso Radončič, Irena Uszodi, Boris Stefanovski, 
Aleksandar Vujin, dr. Miladin Stevanovič in Teodor Olič - Glavni in odgovorni urednik: Teodor Olič - Naslov uredništva: Skupščina SFRJ, Beograd, Trg Marksa i Engelsa13, 
telefon (011) 334-149 - Tisk ČGP Delo - Cena posameznega izvoda 25 dinarjev - Letna naročnina 700 dinarjev - Žiro račun: Skupščina SR Slovenije, Ljubljana, 50100-845- 
50204 - Naročninske zadeve: telefon (061) 219-914     



Ljubljana, 19.11.1985 

OSNUTEK DRUŽBENEGA PLANA 

SR Slovenije za obdobje 1986-1990 - 

KARTOGRAFSKI DEL 

V prejšnji številki Poročevalca smo objavili 
dopolnjen osnutek družbenega plana SR Slovenije 
za obdobje 1986-1990, ki mu je bil priložen tudi 

POJASNILO 
H KARTOGRAFSKEMU DELU 
OSNUTKA DRUŽBENEGA PLANA SR 
SLOVENIJE ZA OBDOBJE 1986-1990 

V kartografskem delu osnutka družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 1986-1990 je 18 kartografskih prika- 
zov v merilu 1:1,000.000. Osnovni namen kartografskega 
dela je konkreten prikaz razvoja posameznih območij in 
področij v SR Sloveniji s posebnim poudarkom na izvaja- 
nju obveznih izhodišč iz dolgoročnega plana SR Slove- 
nije. 

Pri pripravi kartografskega dela osnutka družbenega 
plana SR Slovenije je potrebno poudariti povezanost z 
osnutkom dogovora o temeljih družbenega plana SR Slo- 
venije za obdobje 1986-1990 in s samoupravnimi spora- 
zumi samoupravnih interesnih skupnosti, ki opravljajo 
dejavnosti posebnega družbenega pomena. V kartograf- 
skem delu je prikazana celovita politika in konkretne 
naloge iz dogovora o temeljih družbenega plana SR Slove- 
nije. Konkretne prostorsko relevantne naloge, posebno na 
področju dejavnosti posebnega družbenega pomena, naj 

kartografski del. Ker ga zaradi tehničnih težav 
nismo mogli objaviti v prejšnji številki, ga objav- 
ljamo tokrat v prilogi. 

bi bile praviloma opredeljene na osnovi idejnih oziroma 
glavnih projektov, ki pa za večji del predlaganih nalog ni 
pripravljen. Stopnja prostorske konkretizacije samouprav- 
nih sporazumov o temeljih planov samoupravnih interes- 
nih skupnosti ni zadovoljiva, zato bo potrebno ob zelo 
pospešenem delu nosilcev planiranja na planskih doku- 
mentih v procesu planiranja dopolnjevati predloženi os- 
nutek. 

Priprava kartografskega dela zahteva jasno opredeljen 
namen, vsebino in metodologijo za sistem kart in vsake 
karte posebej. Tehnično izdelavo se izvede na osnovi 
opredeljenih in zbranih podatkov, potrebnih za izdelavo 
tega plana. Zamuda pri opredeljevanju prostorsko rele- 
vantnih odločitev je tudi vzrok za kasnitev kartografskega 
dela. 

Karte so bile metodološko in vsebinsko pripravljene v 
sodelovanju s strokovnimi službami nosilcev planiranja. V 
komentarju h karti je pojasnjeno, ali je vsebina posamezne 
karte usklajena z osnutkom dogovora oziroma družbe- 
nega plana. Nekatere karte so izdelane na osnovi strokov- 
nih osnov in še sploh niso bile usklajevane. 

Kartografsko zasnovo in pripravo so izdelali: Iva Božič, Zlalko 
Lavrenčič, Marjan Podobnikar in Majda Vogelnik 

Pregled obveznih izhodišč dolgoročnega plana 
SR Slovenije za pripravljanje in oblikovanje sek 
srednjeročnih planov samoupravnih organizacij 
in skupnosti ter družbenopolitičnih skupnosti v 
SR Sloveniji: 

Področje Obvezno izhodišče za srednjeročne 
plane 

kmetijstvo 
Gozdarstvo 

Vodno gospodarstvo 

- 1. območje kmetijskih zemljišč 
- Območje pomembnejših varoval- 
nih gozdov 
- Območje zajetih in nezajetih po- 
membnejših vodnih virov 
- Večnamenski zadrževalniki in aku- 
mulacije 
- Regionalni vodovodi 
- Čistilne naprave za odpadne vode 
z zmogljivostjo nad 10.000 E 

Rudarstvo - Območja pomembnejših rezerv 
rudnin in mineralnih surovin 

Naravna in kulturna de— Območja narodnih, regijskih in 
diščina krajinskih parkov 

- Varstvena območja pomembnejših 
kulturnih spomenikov 

Sanacija naravnih virov - Območja saniranja onesnaženosti 
zraka 
- Območja saniranja pomembnejših 
vodotokov oziroma delov vodotokov 

Poselitev - Omrežja središč regionalnega po- 
mena 

Promet - Magistralne ceste 
- Magistralne in glavne železniške 
proge 
- Luka 

Energetika - Hidroelektrarne, termoelektrarne, 
toplarne nad 10 MW 
- Prenosno omrežje 110 kV, 220 kV 
in 400 k V 
- Magistralni plinovodi 
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DRUŽBENI PLAN SR SLOVENIJE ZA OBDOBJE 
1986-1990 - osnutek KARTOGRAFSKO 
GRADIVO 

Zap. 
štev. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Naslov Nosilec planiranja K pogl. 

Območja gozdnih SIS za gozdarstvo 4.1.8 
zemljišč 
Območja kmetijskih 
zemljišč in agroope- 
racije 
Območja za turizem 

Zveza vodnih skup- 4.1.9. 
nosti Slovenije 

Elektroenergetsko 
omrežje 
Območja pridobiva- 
nja pomembnejših 
mineralnih surovin 
ter naftovodno in 
plinovodno omrežje 
Železniško omrežje, 
letališča in luke ter 
blagovno-transport- 
ni centri 
Cestno omrežje 

Občine in organiza- 4.1.10. 
cije ter skupnosti 
RES, ISEP 4.2.1. 

ISNAP, RES, druž- 4.2.1. 
benopolitične skup- 
nosti • 

SIS za železniški in 4.2.2. 
luški promet, SIS za 
letališko dejavnost, 
BTC Ljubljana 
Skupnost za ceste 4.2.2. 
Slovenije 

8. PTT - telefonsko 
omrežje 

9. PTT - javno omrež- 
je za prenos po- 
datkov 

10. PTT - poštno 
omrežje 

11. PTT - telegrafsko 
omrežje 

12. Površinski zbiralniki 
vode in regulacije 
vodotokov 

13. Vodni viri in oskrba 
z vodo 

14. Kakovost voda in či- 
stilne naprave 

15. Območja in objekti 
varstva naravne de- 
diščine 

16. Območja in objekti 
varstva kulturne de- 
diščine 

17. Kakovost zraka 

18. Manj razvita območ- 
ja v obdobju 
1986-1990 (karta je 
v delu) 

SIS PTT prometa 4.2.2. 
Slovenije 
SIS PTT prometa 4.2.2 
Slovenije 

SIS PTT prometa 4.2.2 
Slovenije 
SIS PTT prometa 4.2.2 
Slovenije 
Zveza vodnih skup- 4.2.3. 
nosti Slovenije 

Zveza vodnih skup- 4.2.3. 
nosti Slovenije 
Zveza vodnih skup- 4.2.3. 
nosti Slovenije 
Kulturna skupnost 4.8. 
Slovenije 

Kulturna skupnost 4.8. 
Slovenije 

Družbenopolitične 4.8. 
skupnosti 
Družbenopolitične 
skupnosti 

KOMENTARJI K OPREDELITVAM 

NEKATERIH PROSTORSKO 

POMEMBNIH NALOG 
DRUŽBENOEKONOMSKEGA 

RAZVOJA PRIKAZANIH NA 

KARTAH 

Na osnovi osnutkov samoupravnih sporazumov o temeljih 
planov posameznih samoupravnih interesnih skupnosti, 
osnutkov dogovorov o temeljih družbenih planov občin in 
nekaterih drugih planskih aktov ter strokovnega gradiva in 
dokumentacije dogovora o temeljih družbenega plana SR 
Slovenije je izdelanih 18 tematskih kart. Osnovni namen 
komentarjev h kartam je pojasniti vsebino kart ter opozoriti na 
stanje in nekatere prostorsko pomembne naloge. 

Komentar h karti: številka 1 

Območje gozdnih zemljišč 
Karta je izdelana na osnovi gozdno-gospodarskih načrtov 

veljavnih od 1971-1980. Prikazane so osnovne družbeno 
gospodarske kategorije gozdov: 

a) lesnoproizvodni gozdovi, ki združujejo vse gozdove, ne 
glede na produktivnost rastlišč, kjer ni posebnih omejitev za 
pridobivanje lesa; 

b) trajno varovalni gozdovi, ki so izločeni iz pridobivanja 
lesa, ker bi bil s tem ogrožen njihov obstoj in varovalne 
funkcije. Sem so vključeni predvsem gozdovi v ekstremnih 
rastliščih, v območju hudournikov, na zgornji gozdni meji in 
gozdni pasovi, ki varujejo gozdove in zemljišča pred vetrom, 
vodo, zameti in plazovi; 

c) gozdovi s posebnim namenom, kjer so določeni posebni 
režimi ali omejitve v gospodarjenju zaradi določenih družbe- 
nih namembnosti ali vrednot kot so: deli narodnih ali krajin- 
skih parkov, gozdni rezervati, objekti znanstveno-raziskoval- 
nega pomena, obore za gojitev divjadi, zeleni pas naselij ali 
zdravilišč, izletišča ipd. 

V legendi karte so kategorije gozdov navedene pod stanje 
1985, kar pomeni, da do leta 1990 nosilec planiranja (SIS za 
gozdarstvo) ne predvideva sprememb. 

Poseben problem predstavljajo območja poškodovanih 

gozdov, prvič, ker so podatki, ki jih je nosilec podal zelo 
zastareli, in drugič, ker sodijo podatki o poškodovanih gozdo- 
vih predvsem v karto analize situacije. Mesto poškodovanih 
gozdov v planski karti je zato potrebno posebej utemeljiti. 

Območja vključujejo 2.000 ha površin poškodovanih goz- 
dov. Od leta 1977, ko so bili ti podatki evidentirani, so do leta 
1984 površine poškodovanih gozdov sicer naraščale, vendar 
je nosilec planiranja julija 1985 menil, da stara karta iz leta 
1977 še ustreza do te mere, da se jo vnese v srednjeročni plan 
1986-1990. 

Novejši podatki (oktober 1985) pa so pokazali, da so se 
razmere strahovito poslabšale. Tako imamo danes samo na 
območju Slovenj-Gradca že 39.000 ha poškodovanih goz- 
dov, kar je 72% vseh površin gozdov tega območja! Podobno 
je v Ravnah na Koroškem (70%) in Titovem Velenju (81%)! 
Danes je kot poškodovanih evidentiranih že 330.000 ha povr- 
šin, kar je ena tretjina vseh slovenskih gozdov. 

Vrisana območja s starimi podatki iz leta 1977 - 22..000 ha 
poškodovanih gozdov zato lahko zgolj minimalno opozarjajo 
na problem, hkrati pa zavezujejo nosilce planiranja, da že do 
faze predloga plana 1986-1990 predloži nove dopolnjene 
karte območij poškodovanih gozdov. 

Po podatkih nosilca je kar 80% poškodovanih gozdov 
močno eksistenčno ogroženih, na ostalih 20% pa onemogo- 
čeno normalno gospodarjenje zaradi zmanjšanega prirastka. 
Zato je potrebno planiranje ne samo širše družbene aktivnosti 
za preprečevanje vzrokov degradacije gozdov, temveč tudi 
sprememb v gospodarjenju s temi gozdovi. 

Z vnosom poškodovanih gozdov v planske karte se na teh 
območjih ne samo evidentira pojav degradacije, temveč pla- 
nira spremembo gospodarjenja s temi gozdovi. 

Komentar h karti: številka 2 

Območja kmetijskih zemljišč in agrooperacije 
Karta je izdelana na osnovi dolgoročnega plana SR Slove- 

nije za obdobje 1986-2000 in na osnovi osnutka samouprav- 
nega sporazuna Zveze vodnih skupnosti Slovenije. 

Kot obvezno izhodišče je prevzeto 1. območje kmetijskih 
zemljišč za vse občine rezen za štiri. Sprememba območij je 
možna le pod sprejetimi kriteriji in v izjemnih primerih plani- 
rane agrooperacije so na publikacijski karti prikazane agregi- 
rano po občinah. Njihove konkretne lokacije bodo prikazane 
na kartah plana 1:250.000, občine pa morajo kot druge pro- 
storsko pomembne naloge določiti lokacijo agrooperacij v 
kartografskem delu družbenega plana (kartah 1:250.000) ter v 
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dokumentaciji k družbenemu planu na kartah prikazana pove- 
čava tistega dela njivskih površin, ki bo dosežena z osuševa- 
njem, namakanjem in agromelioracijami. V kartah je tudi 
usklajen prikaz 60.000 ha površin namenjenih komasacijam. 

5.000 ha nakupov s strani kmetijskih organizacij ni v karti. 

Komentar h karti: številka 3 

Območja za turizem 
Na karti so prikazana območja, opredeljena v dolgoročnem 

planu SR Slovenije za obdobje 1986-2000 ter centri, oprede- 
ljeni v dogovoru o temeljih družbenega plana SR Slovenije za 
obdobje 1986-1990. 

Pomembnejša območja za razvoj turizma so območja pred- 
nostne turistične rabe, opredeljena v dolgoročnem planu SR 
Slovenije za obdobje od leta 1986-2000, v katerih je več 
naravnih in zgrajenih danosti, primernih za turistični obisk in 
izrabo. Obseg območij je podan na osnovi enovitosti prostora 
in možnosti za medsebojne funkcionalne povezave posamez- 
nih turističnih zanimivosti ob upoštevanju zemljipisne obliko- 
vanosti prostora, prometne povezanosti in medsebojne odda- 
ljenosti elementov turistične ponudbe. 

V svojih planih naj bi občine opredelile in ohranile območja, 
namenjena razvoju turizma kot predpogoj za kvalitetni turi- 
stični razvoj in kakovostnejšo turistično ponudbo. 

Prednostmi turistični centri za skupna vlaganja s tujimi 
partnerji so povzeti iz dogovora o temeljih družbenega plana 
SR Slovenije za obdobje 1986-1990. 

Komentar h karti: številka 4 

Elektroenergetsko omrežje 
Karta temelji na osnutku dogovora o temeljih družbenega 

plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 in osnutku samou- 
pravnega sporazuma o temeljih plana posebne samoupravne 
interesne skupnosti za elektrogospodarstvo in premogovni- 
štvo SR Slovenije za obdobje 1986-1990. 

Vsebina karte prikazuje omrežje daljnovodov, elektrarn, 
razdelilnih (RP) in razdelilnih transformatorskih postaj (RTP) 
leta 1985 ter planirane objekte, grupirane v dve prioriteti. Vsi 
objekti 1. prioritete so kriterialno usklajeni z osnutkom dogo- 
vora, potrebna sredstva za njihovo izgradnjo pa so enaka v 
osnutku dogovora in v osnutku samoupravnega sporazuma. 
Gradnje novih elektrarn so v osnutku dogovora poimensko 
navedene, vsi objekti 2. prioritete z osnutkom dogovora niso 
predvideni in daje ta temu delu vsebine karte informativni 
pomen. Karta ima označene tudi objekte kontinuitete, ki se 
bodo začeli graditi v planskem obdobju in bodo dokončani po 
letu 1990. 

Komentar h karti: številka 5 
Območja pridobivanja pomembnejših mineralnih surovin 

ter naftovodno in plinovodno omrežje 
Vsebina karte temelji na dolgoročnem planu SR Slovenije 

za obodbje 1986-2000, osnutku dogovora o temeljih družbe- 
nega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990, osnutku 
samoupravnega sporazuma o temeljih plana Posebne samou- 
pravne interesne skupnosti za nafto in plin SR Slovenije za 
obdobje 1986-1990 in kontinuiteti do leta 1995. 

Skladno z opredeljenimi območji pomembnejših rezerv 
rudnih in mineralnih surovin ter zasnovo razmestitve magi- 
stralnih plinovodov, kot obveznih izhodišč dolgoročnega 
plana SR Slovenije za obdobje 1986-2000, so na karti opre- 
deljena območja energetskih, kovinskih ter mineralnih suro- 
vin na katerih že poteka eksploatacija mineralnih surovin 
oziroma je to predvideno v razdobju 1986-1990. 

Na karti je prikazano magistralno plinovodno in naftovodno 
omrežje ter objekti za skladiščenje proizvodnje in predelavo. 
Planirane naloge, ki se bodo na teh objektih izvajale, so 
označeni z znaki, novi odseki na magistralnem plinovodnem 
omrežju pa so označeni s posebnim znakom. Pri objektih so 
planirani naslednji ukrepi: novogradnja, modernizacija, razši- 
ritev in opustitev, poleg tega pa je s kontinuiteto označen 
objekt, pri katerem se bodo predvidene planske aktivnosti 
odvijale tudi po izteku planskega obdobja 1986-1990. Razen 

odsekov na magistralnem plinovodnem omrežju, ki so v 
osnutku dogovora poimensko navedeni, so vse ostale plani- 
rane aktivnosti na objektih opredeljene le kriterialno, zato je 
ta del vsebine karte le informativen. 

Komentar h karti: številka 6 

Železniško omrežje letališča in luke ter blagovno 
transportni centri 

Karta temelji na osriutku dogovora o temeljih družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990, osnutka samou- 
pravnega sporazuma o temeljih plana Samoupravne inte- 
resne skupnosti za letališko dejavnost Slovenije za obdobje 
1986-1990, osnutka samoupravnega sporazuma o temeljih 
plana Samoupravne interesne skupnosti za železniški in luški 
promet SR Slovenije za področje železniškega prometa za 
obdobje 1986-1990, in na osnutku samoupravnega spora- 
zuma o temeljih plana Samoupravne interesne skupnosti za 
železniški in luški promet SR Slovenije za obdobje 1986-1990 
za področje luškega prometa. 

Vsebina karte prikazuje obstoječe stanje železniških prog 
brez potniških in tovornih postaj, sedanje omrežje letališč, 
Luka Koper, marine in pristanišča ter primarni blagovno tran- 
sportni centri leta 1985. Poleg stanja 1985 pa so prikazane 
planske aktivnosti, ki so razdeljene v novogradnje, rekon- 
strukcije, modernizacije ter aktivnosti za povečanje zmoglji- 
vosti. Posebej so označeni odseki prog kjer se bo gradilo in 
objekti na progah, ki bodo predmet katerekoli od navedenih 
planskih aktivnosti. 

Vsebina karte je z izjemo pristanišč in marin kriterialno 
usklajena s politiko, ki jo določa osnutek dogovora. Razen 
vlaganj v povečanje zmogljivosti Luke Koper in letališča Ljub- 
ljana (gradnja južnega potniškega terminala) pa vsi ostali na 
karti označeni planski ukrepi niso poimensko navedeni v 
osnutku dogovora in ima torej ta del vsebine informativni 
pomen. 

Komentar h karti: številka 7 

Cestno omrežje 
Karta temelji na osnutku dogovora o temeljih družbenega 

plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 in osnutku samou- 
pravnega sporazuma o temeljih plana Skupnosti za ceste 
Slovenije za obdobje 1986-1990. Oba osnutka sta med seboj 
usklajena glede večine novogradenj, razlikujeta pa se pri 
trasah za katere naj bi se pripravljala tehnična dokumentacija 
in se zanje opravljala pripravljalna dela (priprava za novograd- 
nje) in pri gradnji zahodne magistrale v Celju, ki jo osnutek 
samoupravnega sporazuma predvideva, osnutek dogovora pa 
ne. 

Karta prikazuje magistralno cestno omrežje, ki ga sestav- 
ljajo avtoceste in ostale magistralne ceste. V to magistralno 
omrežje so zajete tudi trase tistih cest, ki jih je Skupščina 
skupnosti za ceste Slovenije 10. 7. 1985 sklenila predlagati 
Zveznemu izvršnemu svetu za razvrstitev med magistralne 
ceste. Gre za vse avtoceste, ki dosedaj niso bile razvrščene in 
za dosedaj regionalni cesti: Dravograd-Velenje-Arja vas, 
Celje-Šentjur-Šmarje-Rogaška Slatina-meja SR Hrvatska 
in Crnuče-Litija-Zagorje-Zidani most. Poleg stanja so na 
karti prikazane še novogradnje tistih avtocestnih in cestnih 
odsekov na ostalih magistralnih cestah, ki jih predvideva 
osnutek družbenega dogovora. Priprava tehnične dokumen- 
tacije in opravljanje pripravljalnih del v tistem obsegu, ki ga 
bodo omogočale materialne možnosti Skupnosti za ceste 
Slovenije sta na karti prikazana kot priprava za novogradnje 
in sicer po obeh osnutkih na trasah: 

Hrušica-Žirovnica, Pesnica-Šentilj, Razdrto-Senožeče, 
Razdrto-Podnanos, Arja vas-Ločica. 

Samo po osnutku dogovora še na trasah: Obvoz Sežana, 
Ljubljana-Arja vas in samo po osnutku samoupravnega spo- 
razuma: Podnanos-Vrtojba, Senožeče-Divača (Čebulovica). 

V tabeli pod karto so sumarno navedeni še nekateri ukrepi, 
ki jih predvideva osnutek samoupravnega sporazuma o teme- 
ljih plana Skupnosti za ceste Slovenije za obdobje 1986-1990 
na področju enostavne reprodukcije magistralnega cestnega 
omrežja. Osnutek dogovora pa predvideva manj sredstev za 

priloga poročevalca 3 



enostavno reprodukcijo kot osnutek samoupravnega spora- 
zuma, torej oba osnutka tudi v tem pogledu nista usklajena in 
je ta del vsebine karte torej le informativen. 

Komentar h karti: številka 8 

PTT - telefonsko omrežje 
Karta temelji na osnutku dogovora o temeljih družbenega 

plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 in osnutku samou- 
pravnega sporazuma o temeljih plana razvoja PTT prometa 
Slovenije za obdobje 1986-1990. 

Vsebina karte so glavne in vozliščne centrale ter tranzitna 
centrala 1985 ter kabelske in radio-relejne (RR) povezave med 
njimi, ki so prikazane shematsko. Od planiranih novih pove- 
zav jih je del prikazan kot tiste, ki bodo v planskem obdobju 
dograjene (novogradnje) in del kot tiste, ki se bodo začele 
graditi (začetek gradnje). 

V osnutku dogovora je navedena gradnja tranzitne in med- 
narodne avtomatske telefonske centrale v Ljubljani, ki bo 
nadomestila dosedanjo, zato zanjo v omrežju ni posebnega 
znaka. Ves planski del vsebine karte je z osnutkom dogovora 
usklajen le kriterialno in ima torej ta del vsebine informativni 
pomen. 

Komentar h karti: številka 9 

Javno omrežje za prenos podatkov 
Karta temelji na osnutku dogovora o temeljih družbenega 

plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 in osnutku samou- 
pravnega sporazuma o temeljih plana razvoja PTT prometa 
Slovenije za obdobje 1986-1990. 

Vsebina karte je le kriterialno usklajena z osnutkom dogo- 
vora, ki določa razširitev javnega omrežja za prenos podat- 
kov. Karta ne prikazuje stanja omrežja v letu 1985, ker bo to 
omrežje začelo funkcionirati šele v letu 1986. 

Vsebina karte je torej bodoča razmestitev vozlišč, koncen- 
tratorjev in multiplekserjev in shematskih povezav med njimi, 
in ima le informativni pomen. 

Komentar h karti: številka 10 

PTT - poštno omrežje 
Karta temelji na osnutku dogovora o temeljih družbenega 

plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 in osnutku samo- 
upravnega sporazuma o temeljih plana razvoja PTT prometa 
Slovenije za obdobje 1986-1990. 

Karta prikazuje sedanjo razmestitev PTT enot in shematske 
poštno prometne zveze poštnih centrov z glavnim poštnim 
centrom v Ljubljani. Poleg teh zvez je shematsko prikazana še 
zveza med poštnima centroma Maribor in Murska Sobota. Na 
karti so vrisane tudi meje območij poštnih centrov. V krajih, ki 
imajo več PTT enot je poleg znaka za PTT enoto še število 
enot. Poštno omrežje se bo do leta 1990 razširilo za 21 PTT 
enot. Te so na karti prikazane s posebnim znakom, če pa bo v 
istem kraju več novih PTT enot potem stoji poleg znaka še 
njihovo število. 

Oba osnutka na katerih karta temelji predvidevata začetek 
gradnje glavnega poštnega centra v Ljubljani, ki pa že obstoja 
in se z novogradnjo omrežje torej ne spreminja. Prikazana 
razrešitev poštnega omrežja je v skladu s politiko določeno z 
osnutkom dogovora, glede obsega te razrešitve pa v osnutku 
dogovora ni podrobnejših določil tako, da ima ta del vsebine 
karte le informativni pomen. 

Komentar h karti: številka 11 

PTT - telegrafsko omrežje 
Karta temelji na osnutku dogovora o temeljih družbenega 

plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 (dogovora) in na 
osnutku samoupravnega sporazuma o temeljih plana razvoja 
PTT prometa Slovenije za obdobje 1986-1990. 

Vsebina karte prikazuje stanje leta 1985 in planiranje novo- 
gradnje, med temi je na prvem mestu tranzitna in medna- 
rodna avtomatska telegrafska centrala, katere izgradnja je 

predvidena v osnutku dogovora. Novogradnje multiplekserjev 
in njihove povezave s tranzitno avtomatsko telegrafsko cen- 
tralo (na karti prikazane shematsko) so z dogovorom le v 
kriterialni zvezi in ima ta del vsebine karte le informativni 
pomen. 

Komentar h karti: številka 12 

Površinski zbiralniki vode in regulacije 
vodotokov 

Vsebina karte temelji na dolgoročnem planu SR Slovenije 
za obdobje 1986-2000, osnutku dogovora o temeljih družbe- 
nega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 in osnutku 
samoupravnega sporazuma o temeljih plana Zveze vodnih 
skupnosti Slovenije. 

Skladno z zasnovo razmestitve večnamenskih zadrževalni- 
kov kot obveznim izhodiščem dolgoročnega plana SR Slove- 
nije za obdobje 1986-2000 so na karti opredeljeni in prika- 
zani pomembnejši večnamenski zadrževalniki, ki bodo zgra- 
jeni v razdobju 1986-1990. Z izgradnjo prikazanih zadrževal- 
nikov na območju ljubljanskega barja (Gradaščica), Pikaluda 
v Novi Gorici, Prigorica (pri Ribnici), Vogršček pri Pasji repi v 
Vipavski dolini in Klivnik (Ilirska Bistrica) se želi doseči v 
srednjeročnih planskih dokumentih opredeljene cilje na 
področju obrambe pred poplavami, bogatenja nizkih voda ter 
zagotavljanje dodatnih vodnih količin za namakanje. 

Komentar h karti: številka 13 

Vodni viri in oskrba z vodo 
Vsebina karte temelji na dolgoročnem planu SR Slovenije 

za obdobje 1986-2000, osnutku dogovora o temeljih družbe- 
nega plana SR Slovenije za obodbje 1986-1990 in osnutku 
samoupravnega sporazuma o temeljih plana Zveze vodnih 
skupnosti Slovenije za obdobje 1986-1990. 

Skladno z opredeljenimi območji zajetih in nezajetih 
pomembnejših vodnih virov in zasnovo razmestitve regional- 
nih vodovodov kot obveznim izhodiščem dolgoročnega plana 
SR Slovenije za obdobje 1986-2000 so na karti opredeljeni in 
prikazani že zavarovani in predvideno zavarovani varstveni 
pasovi zajetih podzemnih voda ter večji regionalni vodovodi. 

V vsebinskem smislu karta prikazuje smiselni sklop nalog, 
ki zagotavljajo uresničevanje v dolgoročnem planu opredelje- 
nih ciljev in usmeritev na področju varstva vodnih virov in 
oskrbe s pitno vodo. 

Posebna skrb je namenjena varovanju vodnih virov, kar je 
ključnega pomena za zagotavljanje normalne oskrbe s kako- 
vostno pitno vodo. 

Iz karte je razvidno, da je večji del za oskrbo s pitno vodo 
pomembnih območij podtalnice še vedno brez ustrezne 
pravne zaščite in da se naloga prenaša iz srednjeročnega 
razdobja 1981-1985. V razdobju 1986- 1990 je načrtovan 
tudi premik pri varovanju pomembnejših izvirov. S hidroge- 
ološkimi in drugimi raziskavami bo potrebno opredeliti var- 
stvene pasove na karti označenih pomembnejših izvirov in 
zagotoviti njihovo zaščito z ustreznimi odloki. Na karti var- 
stveni pasovi niso označeni, ker za večino prikazanih izvirov 
potrebne raziskave še niso bile opredeljene in ker za druge ni 
bilo na razpolago ustreznih podatkov. Na karti so sicer prika- 
zani samo pomembnejši izviri z zmogljivostjo nad 100 l/s. 
Občine so dolžne na osnovi zakona o vodah zagotoviti, poleg 
prikazanih, zavarovanje tudi drugih, količinsko sicer manjših 
izvirov. 

Eden temeljnih problemov vodne oskrbe v SR Sloveniji je v 
neenakomerni razporeditvi bilančno sicer zadostnih količin 
pitne vode. V tem smislu sta na karti opredeljena med večjimi 
regionalnimi vodovodi dva in sicer vodovod v Beli Krajini iz 
zajetja Dobličice (namesto onesnažene Krupe) in nadaljeva- 
nje primorsko-kraškega vodovoda. Pri prikazu obstoječih in 
obeh predvidenih večjih regionalnih vodovodov so bili upo- 
števani kriteriji: vodovod poteka preko območja več občin, 
njegova minimalna zmogljivost je vsaj 150 l/s in je namenjen 
oskrbi najmanj 30.000 prebivalcev. Skladno s posebej izra- 
ženo družbeno skrbjo glede hitrejšega razvoja vododeficitar- 
nih manj razvitih in obmejnih območij je v srednjeročnih 
planskih dokumentih opredeljena in na karti prikazana 
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izgradnja vodovodov na teh območjih, s katero se bo bistveno 
izboljšal položaj oskrbljenosti s pitno vodo. Ker ni celovitih 
podatkov o obstoječih vodovodih na teh območjih, ta element 
ni prikazan na karti. 

Opredelitev vododeficitarnih območij je dc$atna informa- 
cija na karti, ki predstavlja razvoj vodne oskrbe. Meje teh 
območij so identične tistim, ki so bile uporabljene pri izdelavi 
katastra vodnih virov, pri čemer so prikazana samo večja 
območja. 

Opredelitve na karti so usklajene z osnutkom dogovora o 
temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1986-1990 in z osnutkom samoupravnega sporazuma o 
temeljih plana Zveze vodnih skupnosti Slovenije za obdobje 
1986-1990. 

Do roka za pripravo karte ni bilo na razpolago strokovnih 
podlag za opredelitev varstvenih pasov na območju vodnega 
vira Glogotf Brod na območju občine Brežice, kar bo 
potrebno naknadno dopolniti, ker potekajo intenzivne razi- 
skave v smeri odkrivanja novih vodnih virov, je pričakovati še 
nadaljnje spremembe, ki bodo upoštevane v skladu z načelom 
kontinuiranega planiranja. 

Komentar h karti: številka 14 

Kakovost voda in čistilne naprave 
Vsebina karte temelji na dolgoročnem planu SR Slovenije 

za obdobje 1986-2000, osnutku dogovora o temeljih družbe- 
nega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 in osnutku 
samoupravnega sporazuma o temeljih plana Zveze vodnih 
skupnosti Slovenije za obdobje 1986-1990. 

Skladno z zasnovo razmestitve čistilnih naprav za odpadne 
vode z zmogljivostjo na 10.000 e in območji saniranja 
pomembnejših vodotokov oziroma delov vodotokov kot 
obveznim izhodiščem dolgoročnega plana SR Slovenije za 
obdobje 1986-1990 so na karti opredeljeni in prikazani 
odseki vodotokov, na katerih je pričakovati bistveno izboljša- 
nje kakovosti do leta 1990 z ukrepi, s katerimi bo to izboljša- 
nje doseženo. V tem smislu so opredeljene skupne čistilne 
naprave in naprave za čiščenje industrijskih odpadnih voda z 
zmogljivostjo nad 10.000 e. Prikazani so tudi drugi, v dolgo- 
ročnem planu opredeljeni odseki vodotokov prednostne 
sanacije, za katere so dolžne občine, v sodelovanju z območ- 
nimi vodnimi skupnostmi in onesnaževalci, opredeliti naloge 
in zagotoviti njihovo realizacijo za čim hitrejšo sanacijo ones- 
naženosti. 

Z opredelitvijo ciljev in nalog na področju izboljšanja kako- 
vosti voda, kot je prikazano na karti, se uresničuje selektivna 
politika razreševanja žarišč onesnaževanja okolja. Razpolož- 
ljiva sredstva so usmerjena v sanacijo tistih odsekov vodoto- 
kov, na katerih je skladno s širšimi razvojnimi usmeritvami in 
nalogami mogoče doseči največje narodno-gospodarske 
učinke. Predlagani ukrepi podpirajo in omogočajo gradnjo 
predvidenih hidroelektrarn na Savi in Muri, odpravo nekaterih 
»kroničnih« žarišč onesnaževanja okolja s težkimi lokalnimi, 
regionalnimi in tudi mednarodnimi posledicami (npr. notranj- 
ska reka) ter zagotavljajo izpolnjevanje mednarodnih obvez- 
nosti, kar je predpogoj za bi - oziroma multilateralno razreše- 
vanje skupnih ekoloških problemov. 

Prikazana območja podtalnice so dodatna informacija na 
karti, ki pojasnjuje uresničevanje usmeritve iz dolgoročnega 
in srednjeročnega plana glede varovanja kakovosti podtalnic 
s pospešeno gradnjo čistilnih naprav na teh območjih. Upo- 
števati je treba, da za hitrejše izvajanje naloge manjkajo 
ustrezni projekti kot predpogoj za opredelitev v planskih 
dokumentih. 

Zaradi nepopolne evidence je pomanjkljiv prikaz naprav za 
čiščenje industrijskih odpadnih voda. Na osnovi razpoložljivih 
podatkov Zveze vodnih skupnosti Slovenije so tako prikazane 
samo mehansko-biološke naprave z zmogljivostjo nad 10.000 
e, ki delujejo izven tehnološkega procesa in za katere je bila 
potrebna izgradnja večjega posebnega objeka. 

Komentar h karti: številka 15 

Območja in objekti varstva naravne dediščine 
Na karti so prikazana območja in objekti varstva naravne 

dediščine, opredeljena v dolgoročnem planu SR Slovenije za 

obdobje 1986-2000 ter v dogovoru o temeljih družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990. 

Prikazana območja narodnih, regijskih in krajinskih parkov 
predstavljajo obvezno izhodišče dolgoročnega plana SR Slo- 
venije za pripravo srednjeročnih planskih dokumentov, kar v 
strategiji izvedbe pomeni, da morajo občine sprejeti odloke za 
določitev območja in njegovo zavarovanje. Od naravnih rezer- 
vatov in naravnih spomenikov so prikazana tista območja, 
katerih velikost dovoljuje prikaz na karti 1:1,000.000. Manjša 
območja in točkovni prikazi so prikazani na karti 1:250.000 
(karta plana). 

Komentar h karti: številka 16 

Območja in objekti varstva kulturne dediščine 
Na karti so prikazana območja in objekti varstva kulturne 

dediščine, opredeljena v dolgoročnem planu SR Slovenije za 
obdobje 1986-2000 ter v dogovoru o temeljih družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990. 

Prikazani pomembnejši spomeniki kulturne dediščine pred- 
stavljajo obvezno izhodišče dolgoročnega plana SR Slovenije 
za pripravo srednjeročnih planskih dokumentov, kar v strate- 
giji izvedbe pomeni, da morajo občine sprejeti odloke o zava- 
rovanju. 

Prikaz pomembnejših spomenikov kulturne dediščine je 
generaliziran do stopnje, ki jo še dopušča merilo 1:1,000.000. 
Strokovne službe bodo predlagale občinam za razglasitev 
približno 12.000 objektov in območij kulturne dediščine, ki po 
strokovnih pogledih ustrezajo kriterijem za kulturni spo- 
menik. 

Na karti so označena tudi območja, na katerih bodo v 
obdobju do leta 1990 potekale posebej zahtevane aktivnosti 
revitalizacije, prenove, prezentacije, sanacije ipd. Navedene 
so predvsem tiste akcije, ki so zajete v samoupravnem spora- 
zumu v okviru Kulturne skupnosti Slovenije, kar pomeni, da 
niso navedene naloge, ki bodo potekale na osnovi morebitnih 
drugih virov oziroma sporazumov (npr. na osnovi sporazumov 
v okviru občinskih kulturnih skupnosti, neposredno s strani 
organizacij združenega dela ali na osnovi posebnih medob- 
činskih sporazumov). 

Komentar h karti: številka 17 

Kakovost zraka 
Vsebina karte temelji na dolgoročnem planu SR Slovenije 

za obdobje 1986-2000 ter na nekaterih zakonskih rešitvah s 
področja varstva zraka. 

Skladno z opredeljenimi območji saniranja onesnaženosti 
zraka kot obveznim izhodiščem dolgoročnega plana SR Slo- 
venije za obdobje 1986-2000 so na karti opredeljena III. in IV. 
območja onesnaženosti zraka, na katerih so občine dolžne 
izdelati in sprejeti sanacijske programe. Opredelitev teh 
območij je v nekaterih primerih že zastarela in ne odraža 
povsem dejanskega stanja ter se z ozirom na ta dejstva 
pripravlja novelacija odloka o razvrstitvi območij v SR Slove- 
niji v območja onesnaženosti zraka za potrebe varstva zraka 
(Ur. I. SRS, št. 21/75), kar bo potrebno skladno z načelom 
kontinuiranega planiranja pri realizaciji planskih nalog upo- 
števati. 

a karti so natančneje opredeljene lokacije elementov analit- 
sko nadzornega alarmnega sistema (ANAS), kot je bilo to v 
dolgoročnem planu SR Slovenije za obdobje 1986-2000. 
Opozoriti je potrebno, da izgradnja sistema ANAS bistveno 
zaostaja za predvideno dinamiko, opredeljeno v odloku o 
financiranju programa vzpostavitve in organizacije republiške 
osnovne mreže meteoroloških postaj za varstvo zraka na 
območju SR Slovenije (Ur. I. SRS, št. 8/80), tako daje skladno 
z obstoječim stanjem celoten program na karti označen kot 
načrtovan do leta 1990. 

Že opisana elementa v povezavi s prikazom pomembnejšimi 
kotlinskimi območji dajejo osnovno in predvsem pregledno 
informacijo v smislu doseganja dogovorjenih nalog v osnutku 
dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za 
obdobje 1986-1990. Z ozirom na naravo problema samega 
ter ob pomanjkanju konkretnih programov za zmanjšanje 
emisij škodljivih snovi v zraku, na karti ni vrisanih možnih 
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premikov v kakovosti zraka, niti ni vrisanih konkretnih investi- 
cijskih posegov za zmanjšanje emisij, za katere bodo morali 
onesnaževalci na osnovi izdelanih sanacijskih programov 
zagotoviti potrebna sredstva. Z ozirom na razdelavo obvezno- 
sti glede zmanjševanja emisij S02 na ravni občin oziroma 
velikih termoenergetskih objektov, bo mogoč ob rednih anali- 
zah uresničevanja plana te manjkajoče elemente ustrezno 
dopolniti. 

Komentar h karti: številka 18 

Manj razvita območja v obdobju 1986-1990 
Na kateri so prikazana območja, ki imajo v skladu s kriteriji 

iz zakona o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja 
v SR Sloveniji (Ur. I. SRS, št. 29/75, 30/80 in 33/85) status manj 
razvitega območja ali status prehodnega obdobja v obdobju 

1986—1990. Med manj razvita območja so vključene man) 
razvite občine, manj razvita geografska območja in manj 
razvita obmejna območja. Območja v prehodnem obdobju pa 
so tista, ki so imela v srednjeročnem obdobju 1981-1985 
status manj razvitega območja, ne izpolnjujejo pa več kriteri- 
jev citiranega zakona za tak status v prihodnjem srednjeroč- 
nem obdobju. Status manj razvitega območja velja za celotno 
obdobje 1986-1990, status prehodnega obdobja pa za 
obdobje 1986-1988. 

Opredelitev manj razvitih območij in območij v prehodnem 
obdobju je opravljena v skladu s citiranim zakonom na osnovi 
zadnjih statističnih podatkov. Dokončno pa bo teritorialni 
obseg teh območij opredeljen z odlokom Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije o območjih, ki se štejejo za manj 
razvita oziroma območja v prehodnem obdobju v obdobju 
1986-1990, ki bo sprejet še v letu 1985. 
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