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RAZŠIRITEV DNEVNIH REDOV 

ZA SEJE SKUPŠČINSKIH ZBOROV 

29. 9. 1976 

Dnevna reda sej združene- 
ga dela in Zbora občin Sku- 
pščine SR Slovenije, ki sta 
sklicani za 29. september 
1976, sta razširjena z nasle- 
dnjima točkama: 

— predlog zakona o spre- 
membi zakona o osnovah ter 
načinu obračunavanja in pla- 
čevanja prispevkov za finan- 

Republika SR Slovenija z 
zakoni v smislu 6. in 19. toč- 
ke 321. člena svoje ustave 
ureja izkoriščanje luk in pri- 
stanišč, pomorsko plovbo ter 
varnost pomorskega prometa. 

To področje je urejala zve- 
za s temeljnim zakonom o 
izkoriščanju luk in pristanišč 
(Ur. 1. SFRJ, št. 2/68) in za- 
konom o pomorski pilotaži 
(Ur. 1 .SFRJ, št. 14/65), ki se 
v SR Sloveniji uporabljata 
kot republiška predpisa vse 
do izdaje novih z ustavo us- 
klajenih in prečiščenih zako- 
nov. V zakonu ne bo bistve- 
nih sprememb nasproti se- 
danji ureditvi glede definicije 
in statusa ter vrste luk, jav- 
nih obveznosti organizacij, ki 
upravljajo luke in nekaterih 
drugih določb. Vsa1 ta vpra- 
šanja so rešena skladno z 
utrjeno družbeno prakso in 
pomorsko-pravno teorija s 
tega področja. Obveznosti ja- 

ciranje samoupravnih Inte- 
resnih skupnosti na področ- 
ju družbenih dejavnosti v 
letih 1975 in 1976 (ESA 658); 

— predlog odloka o upora- 
bi sredstev, vplačanih kot 
depozit pri investicijskih 
vlaganjih v nove negospodar- 
ske in neproizvodne inve- 
sticije (ESA 656). 

vnih luk, t. j. luk, v katerih 
se opravlja javni luški pro- 
met, oziroma njihov status je 
skladen tudi s konvencijo in 
statusom o režimu mednarod- 
nih pomorskih luk (ženeva, 
1923). 

Skladno z ustavnimi nor- 
mami izhaja zakon iz načela, 
da z obalo, kot dobrino pose- 
bnega družbenega pomena, 
upravljajo občine. Skupščine 
občin so pristojne, da določi- 
jo način uporabe obale, da 
dodelijo obalo in druge lu- 
ške objekte organizacijam 
združenega dela, da določijo, 
katere luke so odprte za do- 
mači javni promet oziroma 
določijo namenske luke ter 
r.udi predlagajo pristojnim 
zveznim organom določitev 
mednarodnih luk. 

Osnutek zakona določa, gh> 
javni luški promet opravlja- 
jo izključno le organizacije 
združenega dela, ne pa tudi 

npr. občinski upravni or- 
gani. Organizacije združenega 
dela. ki opravljajo javni lu- 
ški promet, so lahko dvoje 
vrst, to je tiste, ki jim je to 
glavna dejavnost, to so lu- 
ške organizacije združenega 
dela, ter komunalne organiza- 
cije, ki jim je opravljanje ja- 
vnega luškega prometa v eko- 
nomskem smislu le dopolnil- 
na dejavnost. Po zakonu o 
komunalnih dejavnostih po- 
sebnega družbenega pomena 
(Uradni list SRS, št. 24/75) 
se namreč štej a za dejavnost 
posebnega družbenega pome- 
nn tudi gospodarjenje z lu- 
kami, pomoli in zgrajenimi 
obalami, namenjenimi za ja- 
vni promet. 

Osnutek nadalje določa, kaj 
iti kako je luška organizaci- 
ja oz. komunalna organizacija 
dolžna skrbeti in storita za 
odvijanje nemotenega in var- 
nega prometa v luki. Poleg 
tega osnutka vsebuje še na- 
čelne določbe o vrsti luških 
pristojbin kakor tudi dolo- 
čbe, kdo je te pristojbine dol- 
žan plačevati. 

Glede na to, da imajo po- 
leg luk za javni promet še 
posebne luke, ki se uporablja- 
jo bodisi za določene namene 
oz. jih uporabljajo le dolo- 
čene organizacije. To so 
predvsem športne, ribiške in 
industrijske luke. 

Doiočbe o luškem redu se 
bistveno sploh ne spreminja- 

V obrazložitvi »Predloga 
odloka o uporabi sredstev, 
vplačanih kot depozit pri in- 
vesticijskih vlaganjih v nove 
negospodarske in neproizvod- 

jo. Gre za pravila, ki morajo 
V9ljati v vsak? luki in ki jih 
morajo upoštevati tako ladje 
kakoi tudi luke oz. komunal- 
ne organizacije kakor tudi 
druge organizacije združenega 
dela in pravne ter fizične 
osebe. Poleg tega pa so to do- 
ločbe, ki dajejo konkretne 
pristojnosti luški kapitaniji 
pri uvajanju reda v lukah. 

Osnovni cilj določil o po- 
morski pilotaži je v tem, da 
se pod strokovnim vodstvom 
zagotovi vaanp plovba ladij v 
lukah, ožinah in drugih ne- 
varnih krajih v našem obal- 
nem morja. Poleg tega osnu- 
tek zakona določa osnovne 
pogoje, ki jih morajo izpol- 
njevati tisti, ki opravljajo pi- 
lotažo, njihove pravice in dol- 
žnosti in končno kazenske 
sankcije za ladje, ki ne upo- 
rabijo pilotaže, kadar je ob- 
vezna, kakjr tudi za nepra- 
vilno in nestrokovno oprav- 
ljeno piiotiranje. 

Predloženi zakonski osnutek 
ne prinaša nekih novih sis- 
temskih rešitev, ker gre pred- 
vsem za prenos pristojnosti 
na republike da le-te samo- 
stojno urede vprašanja orga- 
nizacije na področju izkori- 
ščanja luk in varnosti pomor- 
ske plovbe, zaradi česar se 
bistveno ne razlikuje od do- 
sedanjih rešitev, poleg tega 
pa je uskiajen tudi z zakoni 
drugih republik', ki urejajo to 
materijo. 

ne investicije« Izvršni svet 
navaja: 

»V skladu z nalogami in 
smernicami družbenega pla- 
na Socialistične republik« 

SKUPŠČINA SR SLOVE- 

NIJE BO OBRAVNAVALA: 

Predlog za izdajo zakona o lukah, 

z osnutkom zakona (ESA 655) 

Predlog odloka o uporabi sredstev, 

vplačanih kot depozit pri investicijskih 

vlaganjih v nove negospodarske in 

neproizvodne investicije (ESA 656) 



Slovenije za obdobje od leta 
1976 do 1980 o zagotavljanju 
zadostnih količin hrane in 
surovin iz kmetijstva ter vlo- 
ge kmetijske razvojne skup- 
nosti se predstavlja kot ena 
od prioritetnih nalog tudi 
zagotovitev zadostnih obrat- 
nih sredstev za ustvarjanje 
zalog dokončanih proizvodov 
in reprodukcijskega materi- 
ala za kmetijsko proizvodnjo 
kot tudi zalog republiškega 
zavoda za rezerve. 

Pretežna usmeritev sloven- 
skega kmetijstva v živinore- 
je, vinogradništvo in sadjar- 
stvo namreč ne sovpada z 
namensko opredelitvijo upo- 
rabe reeskontnih sredstev Na- 
rodne banke Jugoslavije, ki 
je v pretežni meri usmerjena 
v kreditiranje poljedelske 
proizvodnje. Zaradi tega je 
obseg koriščenja zveznih re- 
eskontnih kreditov s strani 
SR Slovenije izredno nizek 
(1—2%). Ukinitev reeskontnih 
kreditov za kmetijstvo na re- 
publiški ravni je nekatere vr- 
ste kmetijske proizvodnje in 
del predelovalne industrije, pri 
kateri se v normalnem ciklu- 
su proizvodnje kopičijo viso- 
ke zaloge, postavila v polo- 
žaj, ki ji zaradi pomanjkanja 
trajnih obratnih sredstev one 
mogoča nadaljnji razvoj. 

Na te probleme je SR Slo- 
venija pri spreminjanju kre- 
ditno-monetarne politike za 
leto 1976 opozorila s konkret- 
nimi predlogi za razširitev 
zveznega reeskonta, vendar ni 
uspela. 

Da bi rešili ta problem in 
aktivirali v republiki razpo- 
ložljiva. sredstva za kreditira- 
nja organizacij združenega de- 
la, ki se ukvarjajo s proiz- 
vodnjo, nakupom, hrambo in 
prodajo proizvodov, ki niso 
zajeti z zveznim reeskontom, 
ter reprodukcijskega materi- 
ala v kmetijstvu, smatra Iz- 
vršni svet skupščine SRS, da 
je primerno uporabiti sred- 
stva, zbrana kot 50% depozit 
za. investicijska vlaganja v 
negospodarske in neproizvo- 
dne investicije po zakonu o 
depozitu pri investicijskih 
vlaganjih v nove negospodar- 
ske in neproizvodne investi- 
cije (Uradni list SFRJ, št. 36/ 
75). Ta sredstva so se zbira- 
la na posebnem računu pri 
službi družbenega knjigovod- 
stva od septembra 1975 do 
tedaj, ko je skupščine SFRJ 
na svojem zasedanju dne 20. 
7. 1976 sprejela zakon o pre- 
nehanju veljavnosti zakona o 
depozitu pri investicijskih 
vlaganj® v nove negospodar- 
ske in neproizvodne investi- 

cije. 2. člen tega zakona do 
loča, da bodo sredstva, zbra- 
na na osnovi zakona o depo- 
zitu pri investicijskih vlaga- 
njih v nove negospodarske in 
neproizvodnje investicije vr- 
njena deponentom, ko potečeta 
dve leti od dneva deponira 
nja. Ta rok vračila pogojuje 
kvatkoročnost kreditov, ki se 
lahko iz teh sredstev plasira- 
jo v kreditiranje prednostnih 
gospodarskih nalog tako, da 
smatra izvršni svet kredite v 
obratna sredstva kot najpri- 
mernejšo obliko uporabe za- 
nje. 

V SR Sloveniji je bilo sta 
nje sredstev depozita, ki bo 
da na osnovi zakona o pre- 
nehanju veljavnosti zakona o 
depozitu pri investicijskih 
vlaganjih v nove negospo- 
darske in proizvodne investi- 
cije vrnjena investitorjem v 
dveh letih od dneva vplači- 
la na dan 25. 8. 1976 170 mi- 
lijonov dinarjev. 

Ta sredstva naj bi se upo- 
rabila v kmetijstvu in ždvil- 
stvu v dejavnostih, kjer je 
zaradi izrazitega sezonskega 
značaja proizvodnje in v 
proizvodnem procesu nor- 
malnega kopičenja velikih 
obratnih sredstev izredno pe- 
reče. Te dejavnosti so odkup 
in skladiščenje grozdja in vi- 
na, sadja in sedanjih pulp, 
proizvodnja in skladiščenje 
hmelja, skladiščenje krompi- 
rja in zagotavljanje zadost- 

V obrazložitvi zakonskega 
predloga Izvršni svet pravi: 

»Zaradi rezultatov poštova- 

nih zalog reprodukcijskega 
materiala (seme, gorivo, gno- 
jila in zaščitna sredstva) za 
kmetijsko proizvodnjo ter 
zalog hrane in kmetijskega 
reprodukcijskega materiala, 
s katerimi razpolaga republi 
ški zavod za rezerve. 

Posle za izvajanje tega od- 
loka bi prevzela Narodna 
banka Slovenije tako, da bi 
dajala poslovnim bankam 
reeskontne kredite, ki bi jih 
te odobrile organizacijam 
združenega dela za namene, 
določene z odlokom. Da bi 
zagotovili skladnost z inten- 
cijami odloka in čim ustrez- 
nejšo ter učinkovito razdeli- 
tev razpoložljivih sredstev v 
skladu s kmetijsko razvojno 
politiko in nujnostjo prika- 
zanih potreb in da bi bilo 
možno uskladiti ročnost 
sredstev z nameni, za katere 
bodo uporabljena, naj bi 
Kmetijska razvojna skupnost 
Slovenije sklenila samoup- 
ravni sporazum z ustreznimi 
poslovnimi skupnostmi ter 
bankami o obsegu, stopnji 
in drugih pogojih reeskont- 
nih preditov z organizacija- 
mi združenega dela, ki so za- 
interesirane za najemanje 
kreditov za navedene name- 
ne. Z uresničitvijo take upo- 
rabe sredstev depozita bi bi- 
la že izpolnjena ena od na- 
log srednjeročnega plana o 
družbenem razvoju SR Slo- 
venije na področju kmetijs: 
tva in živiilstva.« 

nja, izkazanih v periodičnih 
obračunih za prvo polletje le- 
ta 1976, ki odražajo pred- 

vsem posledice uvedbe nove- 
ga obračunskega sistema pri 
nas, se je bistveno znižala 
prispevna osnova za izračun 
prispevka za financiranje 
Izobraževalne skupnosti Slo- 
venije, posebnih izobraževal- 
nih skupnosti, raziskovaln-h 
skupnosti ter skupnosti sta- 
rostnega zavarovanja kmetov 
za solidarnostno udeležbo v 
pokrivanju izdatkov v tem za- 
varovanju. 

Zakon o osnovah ter na- 
činu obračunavanja in plače- 
vanja prispevkov za financi- 
ranje samoupravnih intere- 
snih skupnosti na področju 
družbenih dejavnosti v letih 
1975 in 1976 za navedene 
skupnosti med drugim dolo- 
ča, da se s periodičnimi ob- 
računi ugotavlja in poračuna- 
va obveznost za preteklo ob- 
dobje in določi akontacija za 
tekoče obračunsko obdobje. 

Izvajanje tega zakonskega 
določila se je po polletnem 
periodičnem obračunu v letu 
1976 odrazilo tako v znižanju 
obveznosti TOZD za plačeva- 
nje akontaoij od julija do 
septembra letos kot v zahtev- 
kih za refundacijo »preveč« 
vplačanih akontacij za prvo 
polletje letos. 

Zmanjšanje dotoka sred- 
stev za financiranje dejavno- 
sti navedenih samoupravnih 
interesnih skupnosti onemogo- 
ča izvajanje najnujnejših na- 
log v teh skupnostih, zato se 
morajo le-te zadolževati pri 
bankah. Najemanje bančnih 
kreditov, za katere se plaču- 
jejo obresti, pa veča višino 
potrebnih sredstev za izvaja- 
nje dogovorjenih nalog ome- 
njenih skupnosti. 

S predlagano spremembo se 
med letom spreminja le si- 
stem akontiranja prispevkov 
za obravnavane skupnosti. 
Mesečna akontacija za drugo 
polletje 1976 se bo torej d6- 
ločala na podlagi prispevne 
osnove, ugotovljene za leto 
1975, ter po stopnjah, spreje- 
tih za leto 1976. Dokončni ob- 
račun obveznosti se določi z 
zaključnim računom za leto 
1976. 

Predlagana sprememba ne 
pomeni večanja dogovorjenih 
obveznosti TOZD v letu 1976, 
temveč le omogoča enako- 
mernejši priliv sredstev tem 
skupnostim za izvajanje pro- 
gramiranih nalog. 

Po naših ocenah bi z izva 
janjem predlaganega navede- 
ne samoupravne interesne 
skupnosti dosegle približno 
90 % dogovorjenih sredstev 
za izvajanje sprejetega pro- 
grama za leto 1976.« 

Predlog zakona o spremembi zakona 

o osnovah ter načinu obračunavanja 

in plačevanja prispevkov za 

financiranje samoupravnih interesnih 

skupnosti na področju družbenih 

dejavnosti v letih 1975 in 1976 

(ESA 658) 

Izvršni svet je predložil ta zakonski predlog Skup- 
ščini SR Slovenije v obravnavo po hitrem postopku. V 
obrazložitvi predloga, naj se zakon izda po hitrem 
postopku, navaja: »S predlaganim zakonom bo omogo- 
čeno na osnovi spremenjene tehnike združevanja sred- 
stev hitrejše in sprotnejše pritekanje sredstev, potreb- 
nih za pokrivanje potreb samoupravnih interesnih 
skupnosti na področju družbenih dejavnosti.« 

a 



NOVI PREDPISI 

Iz Skupščine SFRJ 

»    

Kodifikacija sodobnih pogodb na področju 

prometa blaga in storitev   

• Poleg splošnih pravil obveznostnega prava (viri, učinki in prenehanje obveznostnih 
razmerij) je v Osnutku urejenih več kot 25 posebnih pogodb s področja prometa blaga 
in storitev 

• Prodajna pogodba kot najpomembnejša klasična premoženjska pogodba je po svoji 
ekonomski funkciji najvažnejša med vsemi pogodbami, po katerih se opravlja promet 
dobrin 

• Pogodbe o uporabi stvari in pravic (posojilo in zakup) so v življenju zelo pogoste, 
zato so v Osnutku podrobno razčlenjene 

• Najštevilnejša skupina so pogodbe o storitvah — o delu, o graditvi, o prevozu, 
založniška pogodba, licenčna pogodba, pogodba o naročilu, posredništvu, 
o zavarovanju in drugem 

• Med izdelavo Osnutka zakona je prišlo do dileme glede razločevanja 
samoupravno-sporazumskih in pogodbenih razmerij, ki jo je treba razjasniti 
v razpravi o Osnutku 

V prejšnji številki Glasila 
Skupščine SFRJ smo prika- 
zali prvi del zelo obsežnega 
Osnutka zakona o obligaci- 
jah in pogodbah, v katerem 
so dana splošna pravila ob- 
veznostnega prava (viri, učin- 
ki in prenehanje obveznostnih 
razmerij). V tej številki pri- 
kazujemo drugi del Osnutka, 
ki se nanaša na pogodbe in 
vsebuje več kot 25 posebnih 
pogodb na področju prometa 
blaga in storitev. 

Osnutek tega zakona je pri- 
pravila Komisija Zveznega 
zbora Skupščine SFRJ za pri- 
pravo zakonov s področja 
združenega dela. Osnutek bo 
dan na dnevni red ene na- 
slednjih sej Zveznega zbora. 

Drugi del Osinutka zakona 
o obligacijah pomeni kodifi- 
kacijo sodobnih premoženj- 
skih pogodb na področju pro- 
meta blaga in storitev. Vse 
te pogodbe je mogoče razvr- 
stili v nekaj skupin: na po- 
godbe o odtujitvi stvari ia 

pravic; pogodbe o uporabi 
stvari in pravic; pogodbe o 
storitvah; pogodbe o dajanju 
garancij; pogodbe iz bančnega 
poslovanja in na druge vrste 
pogodb (o poravnavi, o ko 
operaciji in druge). 
POGODBE 
O ODTUJITVI STVARI 
IN PRAVIC 

V to skupino spadajo pro- 
dajna pogodba, menjalna po- 
godba in pogodba o predaj- 
nem naročilu. Spričo velikega 
pomena, ki ga ima v pravnem 
prometu prodajna pogodba, 
jo velja posebej pojasniti. 

Prodajna pogodba kot naj- 
pomembnejša klasična premo- 
ženjska pogodba je po svoji 
ekonomski funkciji najvaž- 
nejša od vseh pogodJb, s po- 
močjo katerih se opravlja 
promet dobrin, in sicer tako 
med subjekti v naši diržavi 
kot tudi s tujino. 

S prodajno pogodbo se pro- 
dajalec zaveže, da bo kupcu 

izročil stvar, ki je predmet 
prodaje, ta pa, da bo proda- 
jalcu plačal kupnino. To so 
temeljne pravice in obvezno- 
sti, ki izvirajo za pogodbeni- 
ce iz te pogodbe. 

Na izročitev stvari, ki je 
predmet prodaje, naveziutje 
Osnuteik zakona važne pravne 
posledice. S tem realnim de- 
janjem je povezana pridobi- 
tev pravice razpolaganja ozi- 
roma lastninske pravice s 
strani kupoa ter prehod ri- 
zika s prodajalca na kup- 
ca. Tako so v Osnutku pov- 
zete rešitve, ki so že doslej 
veljale v našem pravu. 

Vprašanje cene osnutka ure- 
ja mnogo bolj prožno kot je 
bilo urejeno doslej, po veljav- 
nih normah se namreč šteje, 

da je cena določena trudi te- 
daj, če je s pogodbo do- 
ločen način, kako jo je 
mogoče določiti, tesr te- 
daj, kadar jo je mogoče dolo- 
čiti glede na okoliščine ali 
kadar jo je predpisal pristoj- 
ni organ. Zato, da bi sklenjena 
pogodba vendarle obveljala, 
je v Osnutku predvideno, da 
je kiupec dolžan v primeru, 
če ni mogoče določiti cene po 
podatkih iz same pogodbe, 
plačati ceno, ki jo je prodaja- 
lec sicer zaračunal v času, ko 
j« bila sklenjena pogodba; če 
takšne cene ni mogoče ugoto- 
viti, pa primerno ceno. Kot 
primerna cena šteje po Os- 
nutku dnevna cena ob skle- 
nitvi pogodbe, če te ni mogo- 
če ugotoviti pa cena, ki jo 
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ugotovi sodišče glede na oko- 
liščine primera. 

Posebno pozornost je v Os- 
nutku zakona posvečena od- 
govornosti prodajalca za ta- 
imenovane stvarne napake 
stvari ter pravicam, ki jih 
ima kupec v takšnem prime- 
ru. Tako je predvideno, da 
lahko kupec, ki je prodajal- 
ca pravočasno in pravilno ob- 
vestil o napakah, zahteva od 
njega, da odpravi napake ali 
da mu izroči drugo stvar 
brez napak (spolnitev pogod- 
be). Lahko pa kupec zahte- 
va tudi znižanje cene ali iz- 
javi, da odstopa od pogodbe. 

V vseh navedenih primerih 
je kupec upravičen tudi do 
povračila škode, ki jo utrpi 
zaradi nepravilne spolnitve. 
Poleg tega, in ne glede na to, 
je prodajalec odgovoren kup- 
cu tudi za škodo, ki jo je le-ta 
zaradi napake stvari utrpel 
na drugih dobrinah. 

Pomembna je določba os- 
nutka zakona, po kateri sme- 
jo pogodbenice omejiti ali 
povsem izključiti prodajalče- 
vo odgovornost za stvarne 
napake stvari, razen če je 
bila napaka prodajalcu znana, 
pa o njej ni obvestil kupca, 
ali če je prodajalec kupcu 
vsilil določbo o omejitvi ali 
izključitvi odgovornosti in pri 
tem izrabil svoj monopolni 
položaj. 

Po osnutku zakona gre kiutp- 
cu pravica, da od prodajalca 
zahteva ne le povračilo nepo- 
sredne škode, ki jo je utrpel 
zaradi nepravilne spolnitve po- 
godbe, marveč tudi povračilo 
tako imenovane posredne ali 
refleksne škode, ki jo je za- 
radi kakšne lastnosti kuplje- 
ne stvari utrpel na kakšni 
drugi svotji dobrini. Da bi lah- 
ko uveljavil neposredno ško- 
do, mora kupec poprej pra- 
vočasno in pravilno ugovar- 
jati zaradi napak, povračilo 
posredne škode pa lahko uvel- 
javlja v zastarelem roku to ni 
potreben poprejšnji ugovor. 
Gre za pomembno novost, saj 
gospodarska sodišča v svoji 
dolgoletni praksi kupcu niso 
priznavale pravice do kakršne 
koli odškodnine, če ni pravo- 
časno in pravilno obvestil pro. 
dajalca o napaki kupljene 
stvari. 

Ker nastane posredna ško- 
da kot posledica napake stva- 
ri, do katere je prišlo na 
področju proizvajalčeve dejav- 
nosti, bo za to škodo odgo- 
voren v prvi vrsti proizvajalec. 
Osnutek predvideva proizva- 
jalčevo odgovornost kot ob- 
jektivno odgovornost, medtem 

ko odgovarja prodajalec za 
takšno škodo po splošnih na- 
čelih odškodninske odgovor- 
nosti, t. j. po načelu domne- 
vane krivde. 

V Osnutku zakona je izrec- 
no podpisano, da lahko ku- 
pec razdre pogodbo le, če je 
poprej pustil prodajalcu pri- 
meren naknaden rok za spol- 
nitev pogodbe. 

Kupec lahko tudi brez na- 
knadnega roka razdre pogod- 
bo, če mu prodajalec potem, 
ko je bil obveščen o napaki, 
sporoči, da ne bo spolnil po- 
godbe ali če to očitno izhaja 
iz okoliščin konkretnega pri- 
mera. 

V Osnutku je predvideno, 
da kupec izgubi pravico raz- 
dreti pogodbo zaradi napake 
stvari, če je ne more vrniti 
v stanju, v kakršnem jo je 
prejel, razen če je stvar pov- 
sem ali delno uničena ali po- 
škodovana zaradi napake, ki 
opravičuje razvezo pogodbe. 

Kupec, ki je zato, ker ni 
mogel vrniti stvari, izgubil 
pravico razdreti pogodbo, pa 
obdrži druge pravice, ki mu 
gredo po zakonu zaradi na- 
pake (zmanjšanje kupnine, 
povračilo škode to druge). 

Da bi bili spori v zvezi z 
odgovornostjo prodajalca za- 
radi stvarnih napak čimprej 
končani, je v Osnutku zakona 
predvideno, da ugasnejo kup- 
čeve pravice zaradi napake 
stvari po enem letu od dne- 
va, ko je poslal ugovor, razen 
če jih zaradi prodajalčeve gol- 
jufije ni mogel izkoristiti. 
Vendar lahko kupec tudi še 
po enem letu, če še ni plačal 
kupnine, uveljavlja kot ugo- 
vor svoij zahtevek, naj mu 
prodajalec zniža kupnino ali 
povrne škodo. 

Po Osnutku lahko kupec, 
ki mu prodajalec izda garan- 
cijski list, stvar ne deluje 
brezhibno, zahteva od pro- 
dajalca oziroma proizvajalca, 
da jo v primernem roku po- 
pravi ali zamenja. Kupec ima 
pravico zahtevati tudi povra- 
čilo škode, ki jo je utrpel, ker 
nekaj časa ni mogel uporab- 
ljati gtvari. če prodajalec v 
primernem roku ne popravi 
ali zamenja stvari, lahko ku- 
pec razdre pogodbo ali zah- 
teva znižanje cene to odško- 
dnino. 

Z menjalno pogodbo se vsak 
pogodbenik zavezuje nasproti 
svojemu sopogodbeniku, da 
bo prenesel nanj lastnino ozi- 
roma pravico razpolaganja s 
kakšno stvarjo to mu jo v 
ta namen izročiti. 

S pogodbo o prodajnem na- 
ročilu se prevzemnik naro- 

čila zavezuje, da bo določeno' 
premičnino, ki mu jo je izro- 
čil naročitelj, prodal v dolo- 
čenem roku za določeno ceno 
ali pa mu jo bo v tem roku 
vrnil. 

POGODBE 
0 UPORABI STVARI 
IN PRAVIC 

V to skupino spadajo poso- 
jilne pogodbe in zakupne po- 
godbe. 

Po Osnutku zakona se po- 
sojilodajalec s posojilno po- 
godbo zavezuje, da bo poso- 
jilojemalcu izročil v last ozi- 
roma na razpolaganje določen 
znesek denarja ali določeno 
količino drugih nadomestnih 
stvari, posojilojemalec pa se 
zavezuje, da mu bo po dolo- 
čenem času vrnil enak znesek 
denarja oziroma enako koli- 
čino stvari iste vrste in kako- 
vosti. Drugače kot po tradi- 
cionalnem pojmovanju je po- 
godba sklenjena, ko je dose- 
žene soglasje to ne spada med 
tako imenovane realne pogod- 
be, ki veljajo za sklenjene 
šele takrat, ko je stvar, ki je 
predmet posojila izročen po 
sojilojemalcu. 

Osnutek zakona določa, da 
mora posojilodajalec izročiti 
obljubljeno stvar ob določe- 
nem času, če rok za izročitev 
ni določei pa tedaj, ko to za- 
hteva posojilojemalec. Glede 
primerni, ko se sklene poso- 
jilna pogodba med fizičnimi 
osebami (občani), ostaja Os- 
nutek zakona zavoljo poseb- 
nosti teh razmerij pri tradi- 
cionalnem pojmovanju, tako 
da se šteje pogodba med ob- 
čani za sklenjeno z izročitvijo 
predmeta posojila posojiloje- 
malcu. 

Kar se tiče obresti je kot 
splošno pravilo predvideno, da 
se jih lahko dogovori. V go- 
spodarskih pogodbah je ta ob- 
veznost- sama po sebi umevna 
to posojilojemalec dolguje 
obresti tudi tedaj, če niso 
bile dogovorjene. 

Z zakupno pogodbo se za- 
kupodajalec zavezuje, da bo 
določeno stvar izročil zakup- 
niku v uporabo, ta pa, da mu 
bo. za to plačeval določeno 
zakupnino. 

Ker je ta pogodba v praksi 
zelo pogosta, so v Osnutku 
zakona podrobno razčlenjene 
določbe o obveznostih zaku- 
podajalca. Med drugim je dol- 
žan izročiti zakupniku stvar 
v dobrem stanju to jo vzdr- 
ževati v takšnem stanju v ča- 
su zakupa. Podrobno so do- 
ločene tudi zakupnikove ob- 
veznosti, npr. uporaba stvari 

v skladu s pogodbo, plačeva- 
nje zakupnine v rokih, ki jih 
določa pogodba itn. 

Kot je v Osnutku zakona 
posebej poudarjeno, se do- 
ločb o zakupu ne bo uporab- 
ljalo pri zakupih, ki so ure- 
jeni s posebnimi predpisi (za- 
kup kmetijskega zemljišča, 
zakup stanovanj to poslovnih 
prostorov, zakup letal, ladij 
in drugega). 

POGODBE 
0 STORITVAH 

V tc skupino spadajo: po- 
godba o delu, gradbena po- 
godba, pogodba o prevozu, 
založniška pogodba, licenčna 
pogodba, shranjevalna pogod- 
ba, skladiščna pogodba, po- 
godba o naročilu (mandatna 
pogodba), komisijska pogod- 
ba, agencijska pogodba, po- 
sredniška pogodba, odprem- 
niška (špediterska) pogodba, 
zavarovalna pogodba in naka- 
zilo (asignacija). 

S pogodbo o delu se izvaja- 
lec del zavezuje, da bo opra- 
vil določeno delo po naroč- 
nikovem nalogu, ta pa, da 
mu bo za to plačal nagrado. 
Predmet te pogodbe je lahko 
izdelava ali popravilo neke 
stvari, kot tudi izvršitev raz- 
ličnih del, fizičnih, umskih, 
umetniških ali drugih intelek- 
tualnih storitev. Pogodba pod- 
robno določa obveznosti iz- 
vajalca del, plačilo nagrade 
ter pogoje za razvezo po- 
godbe. 

Kot posebna, samostojna to 
po svojem gospodarskem po- 
menu izredno važna pogodba 
je v Osnutku urejena gradbena 
pogodba oziroma pogodba o 
izvedbi gradbenih del. Poseb- 
no so razčlenjene določbe o 
odgovornosti za napako na iz- 
delani zgradbi ter odgovor- 
nost podjetnika in projektan- 
ta za solidnost zgradbe. Pred- 
videno je namreč, da se za 
škodo, ki nastane zavoljo na- 
pak v izvršenih delih, plača 
regres oziroma odškodnina za 
slabo opravljeno delo. 

S prevozno pogodbo se pre- 
voznik zavezuje, da bo pre- 
peljal v določen kraj neko 
osebo ali neko stvar, potnik 
oziroma pošiljatelj pa, da mu 
bo za to plačal določeno na- 
grado. 

Določbe o prevozni pogodbi 
se v Osnutku zakona nanašajo 
v glavnem na splošna pravila 
in pogoje, ki bodo veljali- za 
prevoze oseb in stvari, med- 
tem ko se prevozne pogoje v 
železniškem, cestnem, letal- 
skem in drugem prometu ure- 
ja s posebnimi predpisi. - - ■< 
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Z založniško pogodbo od- 
stopi avtor založniku pravico, 
da objavi določeno njegovo 
deic in se zavezuje, da mu bo 
v ta namen izročil za objavo 
pripravljeno delo, založnik pa 
se zavezuje, da bo delo raz 
množil v določenem številu 
izvodov in jih razpečeval. 

Določbe Osnutka zakona, k: 
urejajo to pogodbo, prežema 
težnja, da se zavaruje avtor- 
jev gospodarski poločaj. Zla- 
sti pomembno je uresničeva 
nje socialističnega načela de- 
litve po rezultatih dela. Izra- 
ženo je v določbi Osnutka za- 
kona, po kateri ima avtor, 
če je dogovorjeni honorar v 
očitnem nesorazmerju z do- 
hodkom, ki ga ima založnik 
od objavljenega dela, pravico 
zahtevati, da se mu honorar 
spremeni in da se mu določi 
pravičnejši delež pri dohodku 
od njegovega dela. 

Za razvoj sodobne tehnike 
in tehnologije je še zlasti po- 
membna licenčna pogodba. 
Pri nas jo prvič zakonodajno 
normiramo. Po zasnovi iz 
Osnutka zakona se z licenčno 
.pogodbo dajalec licence zave- 
zuje, da bo v celoti ali delno 
prenesel pravico izkoriščanja 
vizuma, tehničnega znanja in 
izkušenj, znamke, vzorca ali 
modela pridobitelju licence, ta 
pa, da mu bo za to plačal 
določeno odškodnino. V Os- 
nutku so natanko določene 

;0bveznosti dajalca in obvez- 
nosti pridobitelja licence. 

Tudi pri tej pogodbi je 
predvidena možnost za spre- 
membo dogovorjene odškod- 
.nine, če je zaradi spremenje- 
,nih okoliščin postala očitno 
nesorazmerna z dohodkom, ki 
ga ima pridobitelj licence od 
izkoriščanja licence. 

S shranjevalno pogodbo se 
shranjevalec zavezuje, da 
sprejme premičnino od polož- 
nika, da jo hrani in mu jo 
Vrne, ko jo bo ta zahteval. 
Shranjevalec nima pravice do 
nagrade za svoj trud, razen če 
=je bila nagrada dogovorjena, 
če se shranjevalec ukvarja s 
sprejemanjem stvari v hram- 
bo. ali če je bilo nagrado mo- 
goče pričakovati glede na oko- 
liščine posla. 

S skladiščno pogodbo prev- 
zema skladiščnik kot poklicni 
čuvaj nekolikanj širše obvez- 
nosti v zvezi s funkcijo valo- 
vanja blaga, je pa tudi upra- 
vičen zahtevati določeno na- 
grado. Za blago, ki ga sprej- 
me v skladišče, je skladiščnik 
pooblaščen izdati položniku 
na njegovo zahtevo skladiščni- 
Go. Sestoji se iz pobotnice in 
zastavnice. 

Skupina pogodb, v kateri 
so pogodba o naročilu (man- 
datna pogodba), komisijska 
pogodba, agencijska pogodba, 
posredniška pogodba in po- 
godba o odpravi (špediterska 
pogodba) je urejena v skladu 
z zahtevami sodobnega prav- 
nega prometa. Vse te pogodbe 
so dvostransko obvezne in se 
za opravljene storitve po pra- 
vilih stroke pridobi pravico 
do ustrezne nagrade. Celo če 
ni pogodbeno določeno ali ni 
določeno s tarifo, nagrada za 
opravljeno gospodarsko stori- 
tev pripada v znesku, ki 
»ustreza opravljenemu poslu 
in doseženemu uspehu«. 

če je nagrada v konkret- 
nem primeru glede na načelo 
nagrajevanja po delu nesoraz- 
merno velika v primerjavi z 
opravljenim poslom in dose- 
ženim uspehom, ima sodišče 
skoraj pri vseh pogodbah pra- 
vico na zahtevo zainteresira- 
ne stranke zmanjšati na pra- 
viče-i znesek. 

V skladu z zakonodajno 
opredelitvijo, ki jo določa Za- 
kon o temeljih zavarovalnega 
sistema iz 1. 1976, naj bi Za- 
kon o obligacijah in pogodbah 
celovito in enotno urejal raz- 
merja v zvezi s prostovolj- 
nim (pogodbenim) zavarova- 
njem premoženja in oseb. Za 
to je v Osnutku zakona zava- 
rovalni; pogodba precej pod- 
robno urejena, in sicer pred- 
vsem dolžnosti sklenitelja za- 
varovanja, plačevanje premij, 
postopek zavarovanja oseb in 
dobrin, zavarovanje pred od- 
govornostjo, življenjsko zava- 
rovanje v korist druge osebe 
itn. 

Te določbe so nekolikanj 
drugačnega značaja kot druge 
v Osnutku zakona. Zaradi var- 
stva gospodarsko šibkejšega 
pogodbenika (zavarovanca) 
vsebujejo namreč določbe o 
zavarovalnih pogodbah izrec- 
na pravila, po katerih se sme 
pogodba odmakniti samo od 
tistih določb, glede katerih je 
to izrecno dovoljeno, ter od 
tistih, ki dajejo pogodbeni- 
kom možnost ravnati tako, 
kakor hočejo. Ker je namen 
zadevnih prisilnih predpisov 
varstvo zavarovanca, je pred- 
videno, da se sme od drugih 
določb odmakniti le, »če je 
to v nedvomnem interesu za- 
varovanca«. 

Določb Osnutka zakona, ki 
urejajo to pogodbo, se ne bo 
uporabljalo za plovbno zava- 
rovanje in tudi ne za tista 
druga zavarovanja, glede ka- 
terih sp uporablja pravila o 
plovbnem zavarovanju. Prav 

tako se jih ne bo uporabljalo 
za zavarovanje terjatev, kot 
tudi ne razmerja iz poza- 
varovanja. 

POGODBE 
0 DAJANJU 
GARANCIJ 

V to skupino spadajo za- 
stavni. pogodba in poroštvena 
pogodba. Večja pogodbena di- 
sciplina in večja pravna goto- 
vost ter zahteve pravnega 
promet? so bili osnovni mo- 
tivi, da se je tudi ti dve po- 
godbi uvrstilo v Osnutek za- 
kona. 

Z zastavno pogodbo se dolž- 
nik ali kdo drugi (zastavo- 
dajnik'1 zavezuje upniku (za- 
stavojemniku) izročiti neko 
premičnino, da bi si lahko up- 
nik iz njene vrednosti izpla- 
čal terjatev pred drugimi up- 
niki, če mu ne bi bila plača- 
na ob zapadlosti. Upnik pa se 
zavezuje, da bo prejeto stvar 
hranil in jo po prenehanju 
svoje terjatve nepoškodovano 
vrnil zastavodajniku. 

S poroštveno pogodbo se 
porok zavezuje upniku, da bo 
izpolnil veljavno in zapadlo 
obveznost dolžnika, če. ta te- 
ga ne bi storil. Po Osnutku 
zakona se sme od poroka za- 
htevati izpolnitev obveznosti 
šele potem, ko je glavni dolž- 
nik ne izpolni v roku, ki je 
določen v pismenem zahtevku. 

POGODBE 
IZ BANČNEGA 
POSLOVANJA 

Med izdelavo Osnutka za- 
kona se je postavilo kot po- 
sebno vprašanje urejanje 
bančnih pogodb. Prevladalo je 
mnenje, da bi bilo treba us- 
trezne bančne pogodbe glede 
na njihov obveznostni značaj 
urediti s tem zakonom, in si- 
cer naj bi uredili bančne de- 
pozite (denarni depozit, hra- 
nilna vloga, deponiranje vred- 
nostnih papirjev), bančni te- 
koči račun, pogodba o šefu, 
kreditne pogodbe, akreditive 
in bančno garancijo. 

DRUGE POGODBE 

Od drugih pogodb naj ome- 
nimo pogodbo o poravnavi. 
S to pogodbo je mogoče spo- 
razumno prekiniti spor ozi- 
roma negotovost o kakšnem 
pravnem razmerju, in sicer z 
vzajemnim popuščanjem. 

Ker je že med izdelavo Os- 
nutka zakona prišlo do dile- 

me glede razločevanja samo- 
upiavrio-sporazumskih razme- 
rij in pogodbenih razmerij, so 
nekatere pogodbe obdelane v 
prilogi ne pa v besedilu Os- 
nutka. Gre za pogodbo o 
skupnem poslovanju in za 
pogodbo o kmetijski koopera- 
ciji. Med razpravo o Osnutku 
zakona bi bilo treba razjasni- 
ti, ali naj bi ti dve pogodbi 
obravnavali v tem zakonu ali 
posebej. 

Določbe, ki govore o po- 
godbi o skupnem poslovanju, 
se nanašajo predvsem na in- 
dustrijsko kooperacijo na pod- 
lagi specializacije in delitve 
dela. Zastavlja se vprašanje, 
ali je treba zadevna pogodbe- 
na razmerja med organizaci- 
jami združenega dela že zdaj 
obravnavat, kot samoupravno- 
sporazumska (v tem primeru 
ne bi prišla v poštev ureditev 
te pogodbe z zakonom o ob- 
ligacijah iti pogodbah), ali pa 
jih je treba šteti za obligacij- 
ska razmerja, kot nekakšno 
prehodno stopnjo preobrazbe 
socia .stičnega samoupravnega 
združevanja s samoupravnim 
sporazumevanjem. 

Kar zadeva pogodbe o kme- 
tijski kooperaciji, sta odvisno 
~>d stopnje sodelovanja in in- 
tegrirariOSti dela in sredstev 
na tem področju predvideni 
in urejeni dve vrsti pogodb. 
S pogodbo o sodelovanju (ko- 
operaciji) se kmetovalec in 
organizacija združenega dela 
vzajemno zavežeta, da bosta 
opravila določena dela in vlo- 
žila določena sredstva v kme- 
tijsko proizvodnjo z name- 
nom, da si delita koristi, ki 
bodo tako dosežene. Ta po- 
godba traja praviloma naj- 
manj ene gospodarsko leto, 
sklene pa se jo lahko tudi za 
nedoločen čas. Po Osnutku 
zakona s sporazumom strank 
m mogoče izključiti določbe o 
delitvi nevarnosti. 

Nižja oblika sodelovanja je 
pogodba o kontrahiranju. Za 
takšno pogodbo gre, ko oprav- 
lja organizacija združenega 
dela za kmetovalca določena 
dela in daje določen material 
(oranje, gnojivo ipd.) po do- 
ločeni ceni, hkrati pa se do- 
govori tudi odkup donosa — 
delno ali v celoti — po dolo- 
čeni ceni. 

V prehodnih in končnih do- 
ločbah Osnutka je določeno, 
da se bo zakon uporabljalo 
samo za nova obligacijska raz- 
merja, kar pomeni, da ne bo 
imel retroaktivnega učinka, 
t. j. učinka na obligacijska 
razmerja, ki bodo, ko bo za- 
kon začel veljati, že tekla. 
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Varstvo ugleda in dostojanstva 

Jugoslavije  

# Z grbom, z zastavo in s himno SFRJ kot državnimi emblemi 
se predstavlja Jugoslavijo in izraža pripadnost tej suvereni 
državni skupnosti 

# Grba in zastave SFRJ ter podobe Predsednika Republike se 
ne sme uporabljati kot označbo za zaznamovanje blaga 
in storitev 

# Predmete s podobo Predsednika Republike (fotografije, 
portreti, poprsja, kipi, značke in drugo) se sme izdelovati in jih 
dajati v promet le z dovoljenjem pristojnega organa 

# Določbe o dovoljenju pristojnega organa ne veljajo za izvirna 
umetniška dela s podobo Predsednika Republike 

Zvezni izvršni svet je do- 
stavil Skupščini SFRJ Pred- 
log za izdajo zakona o upo- 
rabi grba SFRJ in zastave 
SFRJ, o himni SFRJ in o 
uporabi podobe Predsednika 
SFRJ. S predlogom je dosta- 
vljen tudi Osnutek zakona, ki 
je prvi takšne vrste v Jugosla- 
viji. 

Ko pojasnjuje potrebo za 
izdajo tega zakona ter njego- 
ve temeljne rešitve, predla- 
gatelj povdarja, da se z njipii 
ne le izvršuje določene ustav 
ne obveznosti, marveč se uva- 
ja tudi enoten sistem pravil 
o uporabi, varstvu in popu- 
lariziranju državnih emble- 
mov SFRJ ter predmetov s 
podobo Predsednika Republi- 
ke. 
KAJ SIMBOLIZIRAJO 
GRB, ZASTAVA 
IN HIMNA SFRJ 

V prvem poglavju Osnutka 
zakona je med drugim nekaj 
skupnih načel. Tako je npr. 
določeno, kaj simbolizirajo 
oziroma izražajo grb, zastava 
in himna SFRJ. Z navedeni- 
mi državnimi emblemi (insi- 
gnijama) je predstavljena 
SFRJ in izražena pripadnost 
tej suvereni državni skupnos 
ti. zlasti v odnosih s tujino. 

Naslednje pomembno nače 
lo zadeva uporabo navedenih 
državnih emblemov SFRJ in 

podobe Predsednika Republi- 
ke. Uporablja se jih pravilo- 
ma svobodno, z določenimi 
omejivami, ki so v zaikonu iz- 
recno navedene, da bi se jih 
zavarovalo prea morebitnimi 
zlorabami. 

Z Ustavo SFRJ je določe- 
na obnica in vsebina grba in 
zastave SFRJ, v tem zakonu 
pa je načelna določba, po ka- 
teri se sme uporabljati dva 
emblema SFRJ le v obliki in 
vsebini, ki sta določeni z Us. 
tavo SFRJ. Pač pa so v dveh 
primerih dovoljeni odmiki od 
omenjene načelne prepoved1: 
kadar se te embleme uporab- 
lja kot sestavni del drugih oz- 
načb (pri ustanovitvi repub- 
liške, vojaške, pomorske, po- 
veljniške ali druge podobne 
zastave) oziroma kadar se na 
zastavo SFRJ vpiše določeno 
besedilo (vojaške in praznič- 
ne zastave). 

Osnutek zajkona vsebuje tu. 
di načelo, po katerem grba 
in zastave SFRJ ter podobe 
Predsednika Republike ni 
mogoče zavarovati kot blago 
vno ali storitveno znamko, 
vzorec ali model, niti jih 
uporabljati kot katerokoli 
drugo označbo za označevanje 
blaga ali storitev. Izrecno pa 
je določeno, da režim, ki je 
predpisan s tem zakonom, ne 
velja za uporabo navedenih 
dTžavnih emblemov in podo- 
be Predsednika Republike v 

likovni, glasbeni in drugi ume 
tniški ustvarjalnosti in za 
uporabo v vzgojno-učne na- 
mene. Takšna uporaba je svo- 
bodna, če ne nasprotuje jav- 
nemu redu in morali ter če 
ne spodkopava ugleda in do 
stojanstvva naše države. 

NAČINI UPORABE 
GRBA, ZASTAVE 
IN HIMNE SFRJ 

Glede uporabe gTba SFRJ 
sta v Osnutku zakona predvi- 
dena dva režima (obvezna in 
fakultativna uporaba). Našte- 
ti so najpogostejši primeri, 
v katerih se uporablja ta em- 
blem (obvezno in fakultativ- 
no). Poleg tega so vnesli raz 
lične rezervne klavzule za tis- 
te primere obvezne ali fakul- 
tativne uporabe grba SFRl, 
ki so v praksi manj običajne 
ali ki za zdaj niso znane. 

Posebej je predvideno, da se 
vzorec grba SFRJ, po katerem 
se opravlja heraldično obliko, 
vanje, hrani v Zveznem izvr- 
šnem svetu in da je za nje- 
govo uporabo odgovoren ge 
neralnd sekretar ZIS. 

Načela, po katerih se ure- 
ja uporaba grba SFBJ, velja- 
jo v dobršni meri tudi za 
uporaibo zastave SFRJ. Glav- 
na razlika je v tem, da se 
obvezno uporabo zastave 
SFRJ ureja na dva načina: 
kot »stalno izobesje« oziroma 
»uporaiba kot označbe« in kot 
»izobešanje«. Poleg tega so 
urejena vprašanja v zvezi z 
načinom izobešanja zastave 
in, z izkazovanjem časti temu 
znamenju. 

V Ustavi SFRJ je določeno, 
drugače kot glede grba in za. 

stave SFRJ. da ima Jugosla- 
vija himno m da jo federa- 
cija določi po zveznih orga- 
nih. Himno je treba torej naj- 
prej določiti, šele potem pa 
urediti njeno uporabo. Zato 
Osnutek zakona določa, pr- 
vič, da himna SFRJ sestoji 
iz melodije in besedila, nato 
pa, da to himno določiti Skup 
ščina SFRJ. Takšna rešitev je 
bila sprejeta zato, ker himna 
SFRJ še ni bila uradno dolo- 
čena. Glede načina izvajanja 
himne je predvideno, da se 
jo lahko izvaja z godbo, s 
petjem ali kombinirano. 
Predpisano je tudi izkazovan- 
je običajne časti himni SFRJ. 

VARSTVO PREDMETOV 
S PODOBO 
PREDSEDNIKA 
REPUBLIKE 

Osnutek zakona določa, da 
se sme izdelovati predmete 
s podobo Predsednika Repu- 
blike (fotografije, portreti, 
poprsja, kipe, značke in dru- 
go), jih javno razstavljati ali 
prikazovati in dajati v pro- 
met le z dovoljenjem pristoj- 
nega organa. Pri tej določbi 
ponuja predlagatelj tudi al- 
ternativno rešitev, po kateri 
javno razpravljanje ali pri- 
kazovanje predmetov s podo 
bo Predsednika Republike ne 
bi bilo zavezano preventivni 
kontroli. Odločitev glede te- 
ga naj bi dala razprava o Os- 
nutku. Vendar pa se ta kon- 
trola ne bo nanašala na izvir- 
nike umetniških del s podo- 
bo Predsednika Republike. 

Odločbo, s katero se dovo- 
li izdelovanje in dajanje v 
promet predmetov s podobo 
Predsednika Republike, izda 
Zvezni izvršni svet oziroma 
pooblaščeni organ. Proti od- 
klonilni odločbi pristojnega 
organa ni dovoljen upravni 
spor, kar je v skladu z določ- 
bo Ustave SFRJ, v kateri je 
predvidena možnost, da se v 
določenih vrstah upravnih za- 
dev izključi upravni spor. 

V Osnutku zakona so ori- 
entacijsko določena tudi me- 
rila za dajanje zadevnih do- 
voljenj. K tem merilom šte- 
je zvesto ponazarjanje, umet- 
niške in druge vrednosti 
predmeta, kot tudi, ali je 
primerno uporabiti predmet 
v namene, za katere se prosi 
za dovoljenje. 

Katere uradne fotografije s 
podobo Predsednika Republi- 
ke se sme izobesiti v prosto- 
rih, v katerih so nastanjeni 
zvezni organi, določa Zvezni 
komite za znanost in kulturo. 

V Osnutku zakona je tudi 
določba, po kateri mora biti 
predmetom s podobo Pred- 
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seđnika Republike zagotov- 
ljeno častno mesto, kadar so 
razstavljeni v Jugoslaviji situ- 
paj z enim ali več predmeti, 
na katerih so podobe drugih 
osebnosti. 

SANKCIJE 
ZA KRŠITEV 
ZAKONSKIH DOLOČB 

V Osnutku zaikona je nave- 
dena vrsta dejanj, kii so 

Sistem evidentiranja in upo- 
rabe podatkov na področju 
dela je treba glede na ustav- 
ne in druge spremembe ure- 
diti na nov in enoten način. 
V tem smislu je Zvezni izvr- 
šni svet pripravil in dostavil 
Skupščini SFRJ v obravna- 
vo Predlog zakona o eviden- 
cah na področju dela, ki bo 
na dnevnem redu ene prihod- 
njih sej Zveznega zbora. 

Osnutek tega zakona je bil 
sprejet še v prejšnjem skli- 

. eu Skupščine, toda medtem 
je bilo treba uskladiti vse nje- 
gove določbe z novimi ustav- 
nimi načeli. 

Poglaviten namen tega za- 
kona je zagotoviti podlago za 
zbiranje statističnih in drugih 
podatkov, ki imajo pomen 
za vso državo, o zaposlenosti, 
nezaposlenosti, osebnih do- 
hodkih, zaposlovanju v tujini 
in podobnem, kot sestavnega 
dela kompleksa statističnih 
podatkov o stanju in giban- 
ju prebivalstva ter o ekonom- 

opredeljena kiort prekršek. Za 
te preikrške so predpisane 
denarne kazni, glede na vr- 
sto prekrška in prekršitelja 
(kazni se gibljejo od 1.000 do 
50.000 dinarjev). 

Med prehodnimi in končni- 
mi določbami izstopa zlasti ti- 
sta, po kateri se ta zakon 
nanaša tudi na prej izdelane 
predmete s podobo Predsed- 
nika Republike, ki so že v 
prometu. Namen te določbe 

skih in drugih pojavih, ki 
imajo pomen za vso državo. 

DESET EVIDENC 
Po predlogu novega zako- 

na se navaja v sklopu enot- 
nega sistema in po enotni 
metodologiji naslednje eviden 
ce: 

— o zaposlenih delavcih; 
— o osebnih dohodkih; 
— o nesrečah pri delu; 
— o osebah, ki iščejo zapo- 

slitev; 
— o prostih delovnih mes- 

tih; 
— o jugoslovanskih držav- 

ljanih, ki so začasno zaposle- 
ni v tujini; 

— o ponudbah tujih delo- 
dajalcev za začasno zaposli- 
tev jugoslovanskih državlja- 
nov v tujini; 

— o tujih državljanih, za- 
poslenih v Jugoslaviji; 

— o zavarovancih in užival- 
cih pravic iz zdravstvenega 
zavarovanja; 

— o družinskih članih ju- 
goslovanskih državljanov, ki 

je, da se omogoči nujne in- 
tervencije na trgu za odpra- 
vo morebitnih zlorab. 

Glede na to, da Osnutek za 
kona v celoti ureja zadevno 
tvairino, so vanj vnesene od- 
ločbe o obvezni uskladitvi 
določb drugih predpisov in 
splošnih aktov, ki mu nas- 
protujejo. To je treba sto- 
riti v šestih mesecih od dne- 
va uveljavitve tega zaikona 

so začasno zaposleni v tujini, 
— uživalcih zdravstvenega 
varstva. 

Evidenca, v kateri so po- 
datki, ki so pomembni za vso 
državo, se šteje za matično 
evidenco o zavarovancih in 
uživalcih pokojnin. 

Večino teh evidenc vodijo 
delovne in druge organizacije, 
državni organi, nadalje zdru- 
ženja in delodajalci, ki upo- 
rabljajo dopolnilno delo dru- 
gih delavcev. Evidenco o ose- 
bah, ki iščejo zaposlitev, evi- 
denco o prostih delovnih me- 
stih, nadalje o jugoslovanskih 
državljanih, ki so začasno za- 
posleni v tujini, in evidenco 
o tujih državljanih, ki so za- 
posleni v Jugoslavija, vodijo 
samoupravne interesne skup- 
nosti za zaposlovanje. 

Evidenco o zavarovancih in 
uživalcih pravic iz zdravstve- 
nega zavarovanja ter o dru- 
žinskih članih jugoslovanskih 
državljanov, ki so začasno 
zaposleni v tujini, — užival- 
cih zdravstvenega varstva vo- 
dijo samoupravne interesne 
skupnosti na področju zdrav- 
stvenega zavarovanja. Eviden- 
co o ponudbah tujih deloda- 
jalcev za začasno zaposlitev 
jugoslovanskih državljanov v 
tujini vodi Zvezni urad za za- 
poslovanje. Zvezni sekretar 

ze ljudsko obrambo pa pred- 
piše, katere evidence se vo- 
di v enotah in zavodih Jugo- 
slovanske ljudske armade. 

TRAJNA VREDNOST 
VSEBINE VSEH 
EVIDENC 

S predlogom zakona se to- 
rej določa metodološko enot- 
no evidentiranje na področ- 
ju dela. Organizacije združene- 
ga dela, občine, republike in 
avtonomni pokrajini pa lahko 
v skladu s svojimi potrebami 
»evidentirajo določena obelež- 
ja tudi na podlagi drugačnih 
metodoloških načel, definicij 
in klasifikacij«. 

Takšna rešitev je bila spre- 
jeta zato, da bi se izognili 
dvojnemu ali večkratnemu vo- 
denju evidenc, in zategadelj 
je tudi vsebina vseh vrst ob- 
veznih eividenc določena v sa- 
mem zakonu, katerega iziva- 
janje spada v pristojnost re- 
publik in avtonomnih pokra- 
jin. s sprejetjem zakona in 
z njegovo uporabo od 1. ja- 
nuarja 1977 dalje bi se izto- 
časno začelo voditi 10 evidenc. 
Te so: 

Evidenca o zaposlenih de- 
lavcih vsebuje običajne po- 
datke kot so: priimek in ime, 
spol, datum, kraj rojstva in 
drugo, nadalje podatke o 
strokovnosti ter o vseh gi- 
banjih v službi od dne, ko je 
bilo sklenjeno delovno raz- 
merje. Hraniti jo je treba 
kot listino trajne vrednosti. 

Evidenca o osebnih dohod- 
kih vsebuje podatke o delov- 
nem času zaposlenega delav- 
ca, o bolezenskih in drugih 
odsotnostih, nadalje o vseh 
vrstah prejemkov od nagrade 
za delo po normi do potnih 
stroškov, otroškega dodatka, 
povračila prevoznih stroškov, 
nadomestila za ločeno živ- 
ljenje, regresa, izplačanega 
borčevskega dodatka in dru- 
go. Tudi te podatke je treba 
hraniti kot listine trajne vre- 
dnosti. 

Evidenca o nesrečah na de- 
lu mora biti izpolnjena naj- 
pozneje v treh dneh od dne- 
va, ko se je zgodila nesreča, 
vsebuje pa podatke o poško- 
dovanem delavcu, o vrsti de- 
la, ki ga je opravljal, o nara- 
vi poškodbe, nadalje o nesre- 
či, kraju in času v katerem se 
je zgodila, o drugih poškodova- 
nih osebah, o uporabi zaš- 
čitnih sredstev in podobnem. 

Evidenca o osebah, ki iš- 
čejo zaposlitev vsebuje po- 
datke o sleherni dejansko 
brezposelni osebi, ki se pri- 
glasi samoupravni interesni 
skupnosti za zaposlovanje. 
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Enoten sistem evidence in uporabe 

podatkov o delu 

% Evidence na področju dela so važna sestavina statističnih 
podatkov o stanju in gibanju prebivalstva, o ekonomskih 
in drugih pojavih, ki imajo pomen za vso državo 

9 Vzpostavlja se enotne evidence o zaposlenih delavcih, 
o osebnih dohodkih, o nesrečah pri delu, o osebah, ki iščejo 
zaposlitev, o prostih delovnih mestih, o začasno zaposlenih 
v tujini, o ponudbah tujih delodajalcev ter o zavarovancih in 
uživalcih pravic iz zdravstvenega zavarovanja 

9 Opredeljene obveznosti organizacij združenega dela, 
delodajalcev in delavcev glede dajanja in zbiranja podatkov 
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Vpisuje se tudi podatke o de- 
lovni sposobnosti, o tem, ali 
oseba išče delo v domovini 
ali v tujini, o velikosti njene 
zemljiške posesti, o osebnih 
prejemkih članov gospodinj- 
stva, številu otrok in dirugem. 

Evidenca o prostih delovnih 
mestih vsebuje podatke o sle- 
hernem delovnem mestu v 
organizaciji aM pri deloda- 
jalcu, vodi pa se jo na pod 
lagi prijave samoupravni in- 
teresni skupnosti za zaposlo- 
vanje. Vanjo se obvezno vna- 
ša ime in naslov organizacije 
ali delodajalca, dejavnost in 
vrsta prostega delovnega me- 
sta strokovna izobrazba, de- 
lovne izkušnje in drogi pogo- 
ji, ki so potrebni za zasedbo 
delovnega mesta. 

Evidenco o jugoslovanskih 
državljanih, ki so začasno za- 
posleni v tujini vodijo samo- 
upravne interesne skupnosti 
za zaposlovanje. To so dela- 
le tudi doslej, vendar le za 
tiste delavce, ki so odhajali 
organizirano. Za v bodoče 
zakon zavezuje vse ne glede 
na to, ali odhajajo v tujino 
z njenim posredovanjem ali 
na lastno pobudo. Da bi se 
dobilo evidenco tudi o delav- 
cih, ki so že v tujini, se jih 
s tem zakonom zavezuje, da 
pri podaljšanju roka veljav- 
nosti potnega lista predložijo 
jugoslovanskemu diplomat- 
skemu ali konzularnemu 
predstavništvu prijavo o za- 
poslitv* v tujini. 

V tej evidenci je tudi vr- 
sta podatkov o članih ožje de- 
lavčeve družine, o njegovem 
potnem listu, o organizaciji, 
ki je posredovala pri nje- 
govi zaposlitvi ali organiza 
ciji, ki ga pošilja na delo. 

Evidenca, o ponudbi tujih 
delodajalcev za začasno za 
poslitev jugoslovanskih držav- 
ljanov v tujini registrira po 
nudbe tujih delodajalcev, nji- 
hove naslove, dejavnosti in 
drugo, nadalje število delav- 
cev, ki so poslani iz posamez- 
nih reptiblik in avtonomnih 
pokrajin, ter morebitne raz- 
loge, zaradi katerih ponudba 
ni v celoti ali delno realizira- 
na. 

Evidenca o tujih državlja- 
nih, ki so zaposleni v Jugo- 
slaviji vsebuje običajne ose- 
bne podatke, zlasti pa podat- 
ke o načinu zaposlitve. Orga- 
nizacije in delodajalci so dol 
žni vložiti pristojni samou- 
pravni interesni skupnosti za 
zaposlovanje prijavo o tujem 
državljanu, o spremembi po- 
datkov in o prenehanju njego- 

vega dela. Ko se preneha vo- 
diti to evidenco, se podatke 
tirani kot Ustno trajne vred- 
nosti. 

Evidenca o zavarovancih in 
uživalcih pravic iz zdravstve- 
nega zavarovanja vsebuje po- 
datke po predpisih o zdrav- 
stvenem zavarovanju, pri če- 
mer pa se ne vpisuje podat- 
kov o jugoslovanskih držav- 
ljanih, ki so začasno zaposle- 
ni v tujini, o vojaških ose- 
bah in o začasno brezposel- 
nih osebah. Ta evidenca vse- 
buje tudi podatke o organiza- 
ciji oziroma delodajalcu in o 
zavarovanih družinskih čla- 
nih. 

Evidenca o družinskih čla 
nih jugoslovanskega držav- 
ljanov, ki so začasno zaposle- 
ni v tujini, — uživalcih zdrav- 
stvenega varstva je nova ob- 
lika evidentiranja podatkov o 
vseh članih delavčeve druži- 
ne, ki uživajo pravice iz 
zdravstvenega zavarovanaja v 
breme tujega nosilca social- 
nega zavarovanja. Tudi to evi- 
denco se hrani kot listino 
trajne vrednosti. 

OBVEZNOSTI 
IN ODGOVOhNOSTI 
ZA NATANČNO 
EVIDENTIRANJE 

S posebnimi določbami v 
Predlogu zakona se predpisu- 
je način vodenja evidence na 
področju dela. Predpisane so 
tudi pristojnosti glede do- 
stavljanja obrazcev in poro- 
čil ter odgovornost odgovor 
ne osebe organizacije, obča 
na, ki vlaga prijavo, odgovor 
ne osebe, ki daje izjave, in 
delavca, ki je odgovoren za 
vodenje evidence. 

Kršitev obveznosti, ki so 
uvedene s tem zakonom, se 
štejejo za prekršek, za kate- 
rega se denarno kaznuje. Za 
malomarnost ali dajanje ne- 
pravilnih podatkov se posa 
meznika kaznuje z denarno 
kaznijo od 500 do 1.000 di- 
narjev, za neredno vodenje 
evidence, za nespoštovanje 
predpisanih rokov ali vpiso 
vanje nepravilnih podatkov v 
predpisane prijave pa se de- 
lodajalca kaznuje z denarno 
kaznijo od 1.000 do 10.000 
dinarjev. 

Ugodnejši pogoji 

za zagotavljanje trajnih 

obratnih sredstev  

® Ker primanjkuje obratnih sredstev, se 
je v zadnjem času upočasnil blagovni 
promet in so se povečale zaloge blaga 
v gospodarskih organizacijah 

# Organizacije združenega dela s področja 
gospodarstva si bodo zagotavljale trajna 
obratna sredstva iz lastnih virov in iz 
kreditov z vračilnim rokom nad eno leto, 
ne pa nad pet let, kot je veljalo doslej 

Organizacije združenega de- 
la s področja gospodarstva 
morajo, kot doiloča veljavni 
Zakon o zagotovitvi trajnih 
obratnih sredstev organizacij 
združenega dela, zagotoviti iz 
lastnih sredstev in iz kredi- 
tov za trajna obratna sred- 
stva z vračilnim rokom nad 
pet let najmanj tolikšna traj- 
na obratna sredstva, kot zna- 
ša letna povprečna vrednost 
zalog. 

Namen tega ukrepa je bil 
onemogočiti nepokrito porabo 
in zboljšati likvidnost organi- 

zacij združenega dela v go- 
spodarstvu. 

Z dosedanjo uporabo tega 
Zakona so bili doseženi ugod- 
ni finančni rezultati, v pre- 
cejšnji meri pa se je zboljšala 
tudi preskrbljenost organizacij 

združenega dela s trajnimi 
sredstvi, če jo primerjamo s 
stanjem iz 1. 1972, ko je bil 
Zakon sprejet, kakor tudi s 
stanjem pred 1. 1972. 

Zaradi pomanjkanja obrat- 
nih sredstev pa je bilo v zad- 
njem času opaziti upočasne- 
nje blagovnega prometa in 
tendenco precejšnjega nara- 
ščanji. zalog na proizvod- 
nem področju. So tudi pri- 
meri, ko se je težko preskr- 
beti s tistim reprodukcijskim 
materialom, za katerega je 
povpraševanje večje od po- 
nudbe, in sicer pri tistih or- 
ganizacijah združenega dela, 
ki imajo težave s sredstvi za 
plačilo ter jih ne morejo ta- 
koj priskrbeti. 

Da bi se odpravilo takšne 
težave, je Zvezni izvršni svet 
pripravil Predilog za izdajo 
zakona o spremembi in do- 
polnitvi Zakona o zagotovitvi 
trajnih obratnih sredstev or- 
ganizacij združenega dela, ki 
je obenem z Osnutkom zako- 
na dostavljen delegatom v 
Zveznem zboru Skupščine 
SFRJ v obravnavo. 

S spremembami in dopol- 
nitvami Zakona se določa, da 
si imajo organizacije zdru- 
ženega dela s področja gospo- 
darstva zagotoviti iz lastnih 
virov in iz kreditov za ob- 
ratna sredstva z vračilnim ro- 
kom nad eno leto najmanj to- 
likšna trajna obratna sred- 
stva, kot znaša letna povpre- 
čna vrednost zalog. 

Glede na to, da predpisi o 
zavarovanju plačil ter o ugo- 
tavljanju celotnega dohodka 
onemogoča nepokrito porabo, 
se ocenjuje, da je mogoče tu- 
di za kredite na obratna 
sredstva z vračilnim rokom 
nad eno leto izenačiti s traj- 
nimi obratnimi sredstvi. 

Po drugi plati pa organiza- 
cije združenega dela s področ- 
ja trgovine zavirajo blagovni 
promet, tako da se poveču- 
jejo zaloge pri proizvajalnih 
organizacijah združenega dela. 
Da bi pospešili promet in da 
bi se proizvodnja čimprej re- 
alizirala, je v Osnutku zakoha 
predvideno, da organizacije 
združenega dela na področju 
trgovine odbijejo od povpreč- 
ne letne vrednosti zalog tu- 
di povprečno letno vrednost 
danih menic z avalom za pla- 
čilo blaga ter za odplačilo bla- 
govnih kreditov. 
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Zvezni zbor skupščine SFRJ 
bo na eni prihodnjih sej ob- 
ravnaval Predlog za izdajo za- 
kona o prometu strupov, z 
Osnutkom zakona (AS 377), 
ki je dan v redni skupščinski 
postopek. 

Izkazalo se je namreč, da 
so dosedanji predpisi s tega 
področja pomanjkljivi in da 
jih je treba uskladiti z najno- 
vejšimi znanstvenimi dogaja- 
nji in spoznanji o škodljivem 
delovanji' strupov. Pri tem je 
kot glavni cilj poudarjena za- 
gotovitev najvažnejših pogo- 
jev glede dajanja v promet, 
strupov, da bi se zaščitilo ži- 
vljenje in zdravje ljudi ter 
preprečilo zlorabe strupov in 
cMo potrebna pooblastila pri- 
stojnim organom za nadzoro- 
vanje prometa strupov. 

V Osnutku zakona je pred 
vsem jasneje kot doslej opre- 
deljen pojem prometa stru- 
pov Tako je rečeno, da je s 
prometom strupov mišljeno 
pošiljanje, skladiščenje, uvoz, 
izvoz, prodaja in vsako dru- 
go dajanje strupov v promet. 
Kot strupi pa štejejo »sub- 
stance s.rtetičnega, biološke- 
ga ali naravnega izvora ter 
preparati izdelani iz teh sub 
stane, ki utegnejo, če se jih 
vnese v organizem ali če pri- 
dejo v stik z organizmom v 
majhnih količinah, s svojim 
učinkom ogroziti življenje in 

zdravje ljudi in koristnih ži- 
vali.« 

Hkrati so strupi na novo 
klasificiram po stopnji tok- 
sičnosti. Doslej so bili razvr- 
ščeni v dve skupini, na listi 
jjd je 268 strupov razvrščenih 
v štiri skupine po nevarno- 
stni stopnji, ki je določena 
glede na povprečno smrtnost- 
no dozo. V skladu s tem je 
urejen tudi način prometa 
strupenih snovi, to je npr. 
določeno, da se strupe iz pr- 
ve skupine, ki veljajo za 
strupe s posebno močnim 
učinkom, lahko izdaja le orga- 
nizacijam združenega dela, ki 
imajo ustrezne strokovnjake 
za delo s strupa Druge stru- 
pe bo mogoče nabavljati brez 
dovoljenja ali drugačnih ome- 
jitev, vendar jih je mogoče 
izdajati le osebam, ki so sta 
re nad 18 let. 

Ker se s prometom strupov 
ne morejo ukvarjati posame 
zniki, morajo organizacije 
združenega dela izpolnjevat 
določene pogoje za to de." 
predvsem morajo imeti ustre- 
zne strokovnjake in strogi 
namenske prostore. Oberien 
je prepovedano vsakršno re- 
klamiranje strupov, ki bi la- 
hko potrošnike spravilo v 
zmoto glede sestave, namena 
ali učinka strupov, kot tudi 
označevati, da strupi niso ne- 
varni za zdravje ljudi ali ko- 
ristnih organizmov. 

Embalaža m način paKira- 
nja strupov bo določena v 
skladu z republiškimi oziro 
ma pokrajinskimi predpisi 
Vsak ovoj strupenih substanc 
oziroma preparatov, ki so iz- 
delani iz takšnih snovi, mora 
imeti deklaracijo, ki vsebuje: 
ime, generično ime in kemič- 
no formulo, nadalje navedbo 
vsebine vseh aktivnih sub- 
stanc, datum proizvodnje, rok 
uporabnosti, ime in naslov 
proizvajalca ter način in po- 
goje za skladiščenje in hram- 
bo. 

Navodilo za uporabo stru- 
pa mora biti natisnjeno v je- 
zikih vseh jugoslovanskih na- 
rodov in v jezikih albanske 
in madžarske narodnosti, v 
njem morajo jasno navedeni 
simptomi zastrupitve in zaščit 
na sredstva, kako se nudi pr- 
vo pomoč, kako se uniči ne- 
porabljen strup in embalažo 
ter ukrepi za varstvo človeko- 
vega okolja. 

Novost v tem zaKonssem 
besedilu je nadalje določba, 
po kateri naj bi se njegove 
določbe uporabljalo tudi za 
promet sredstev za varstvo 
rastlin, ki se štejejo za stru- 
pe, ter za promet predmetov 
splošne rabe, ki vsebujejo 
strupe, v določenem obsegu 
pa tudi za strupe, ki se upo- 
rabljajo v medicini in v ve- 
terina, v znanstvene in labo- 
ratorijske namene ali za pro- 
izvodnje v industriji. 

In nazadnje poostrene so 
kazni za gospodarski presto- 
pek organizacije združenega 
dela ali drugih družbeno pra- 
vnih oseb, tako da znašajo 
od 100.000 do 500.000 dinarjev, 
za odgovorne osebe pa od 
10.000 do 20.000 dinarjev. Za 
prekrške s tega področja bo 
organizacija združenega de- 
la ali druga družbena pravna 
oseba kaznovana z denarno 
kaznijo od 20.000 do 100.000 
dinarjev, odgovorna oseba pa 
5.000 do 20.000 dinarjev. 

Boljše varstvo zdravja 

in življenja ljudi 

pred strupi   

# Učinkovitejše preprečevanje zlorabe 
strupov 

9 Določa se novo listo, na kateri je 
268 strupov razvrščeno v štiri skupine 
glede na nevarnostno stopnjo 

# Uporaba zakona tudi za promet sredstev, 
ki se jih šteje med strupe 

# S prometom posebno hudih strupov 
se smejo ukvarjati samo organizacije 
združenega dela, ki imajo ustrezne 
strokovnjake za delo s takšnimi strupi 

SPREJEMAMO NAROČILA ZA: 

SODISCA ZDRUŽENEGA DELA — zvezni m repub- 
liški zakon o sodiščih združenega dela z uvodnimi po 
jasnili Sodišča odločajo o sporih tz družbeno ekonom- 
skih m samoupravnih razmerij, ki lih konkretno določa 
ustava ali ki izhajajo iz posameznih zakonov (konsti- 
tuiranje. vpis v sodni register, sredstva delovnih orga- 
nizacij, medsebojna razmerja delavcev v združenem , 
delu itd.). 

PRAVDNI POSTOPEK untv. proj dr. Jožeta Juharta 
z dopolnitvami, ki sta jih pripravila Lojze Ude, sodnik 
Vrhovnega sodišča S RS in Dragica Wedam-Lukič, asi- 
stentka pravne fakultete v LJubljani glede na novele 
zakona s sodno prakso, navedbo književnosti ter s 
stvarnim kazalom. 

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

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

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

CZ URADNI LISI SRS, Ljubljana. 
Veselova 11, p p 379/VI1 
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1 AS 377 I 
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Denarno-kreditni sistem 

Kdo se sme ukvarjati s kreditnimi 

posli 

• Za razliko od prejšnjega besedila je v novem Osnutku zakona 
tudi poglavje o kreditnem sistemu, zato je spremenjen naslov 
zakona 

• Poleg bančnih organizacij se lahko s kreditnimi in bančnimi 
posli ukvarjajo temeljne in druge organizacije združenega dela, 
samoupravne interesne skupnosti ter druge družbene pravne 
osebe, če je to v okviru njihovega rednega poslovnega predmeta 

• Pravico upravljanja bančnih organizacij bodo imele tudi 
družbene pravne osebe, ki združujejo denarna sredstva v to 
organizacijo, pa niso pristopile k samoupravnem sporazumu 
o združevanju v bančno organizacijo 

Zvezni izvršni svet je po- 
slal Skupščini SFRJ v ob- 
ravnavo novo besedilo Os- 
nutka zakona o temeljih kre- 
ditnega in bančnega sistema. 
Za razliko od prej pripravlje- 
nega Osnutka o temeljih ban- 
čnega sistema (AS 229), ki 
smo ga prikazali v 8. številki 
»Poročevalca«, vsebuje tudi 

tvarino o temeljih kreditnega 
sistema, tafeo da je spremen- 
jen oziroma dopolnjen tudi 
naslov zakona. 

Pri izdelavi novega Osnutka 
zakona se je upoštevalo pri- 
pombe, mnenja in predloge 
delovnih teles Zveznega zbora 
Skupščine SFRJ, nadalje Slu- 
žbe družbenega knjigovod- 
stva Jugoslavije, Komisije 
Sveta Zveze sindikatov Jugo- 
slavije in Združenja bank Ju- 
goslavije. 

Ker večina odločb iz prej- 
šnjega Osnutka zakona ni 
spremenjena, se bomo v na- 
šem prikazu zadržali v glav- 
nem na določbah,, ki se na- 
našajo na temelje kreditnega 
sistema. 

DOPOLNITVE 
K SPLOŠNEMU DELU 
OSNUTKA ZAKONA 

V prvih dveh členih Osnut- 
ka zaklona, ki ju v prejšnjem 

besedilu ni biilo, so podana 
temeljna načela kreditnega in 
bančnega sistema. Določeno 
je, da se s tem zakonom ure- 
ja temelje kreditnega in ban- 
čnega sistema, s katerimi se 
uresničujejo z Ustavo SFRJ 
določene pravice, odgovorno- 
sti in medsebojni odnosi orga- 
nizacij združenega dela, sa- 
moupravnih interesnih skup- 
nosti in drugih družbenih 
pravnih oseb glede dela in 
sredstev in uresničevanja 
skupnih interesov v zagotav- 
ljanju dena.rnih sredstev za 
opravljanje, zboljševanje in 
razširitev njihove dejavnosti, 
kakor tudi pravice in dolžno- 
sti občanov na podlagi denar- 
no-kreditnih odnosov v okvi- 
ru kreditnega in bančnega 
sistema. 

V osnutku je opredeljeno, 
da temelji kreditnega siste- 
ma zajemajo splošne pogoje 
združenega dela in sredstev, 
poslovanje z denarnimi depo- 
ziti in vrednostnimi papirji, 
opravljanje kreditnih in dru- 
gih bančnih poslov, kakor tu- 
di pravice in dolžnosti udele- 
žencev v kreditnem sistemu. 

Kot je opredeljeno, temelji 
bančnega sistema zajemajo 
vrste bančnih organizacij, 
splošne pogoje za združevam 
je družbenih pravnih oseb, 

pravice upravljanja in dolo- 
čanja, obveznosti za zagotav- 
ljanje likvidnosti m odgovor- 
nosti za riziko v bančnih or- 
ganizacijah, planiranje in po- 
slovno politiko, uporabo in 
razdelitev dohodka in usta- 
navljanje ter uporabo skla- 
dov v bančnih skupnostih teh 
organizacij. 

Da bi se zagotovilo nepo- 
sredno sodelovanje članov 
bančne organizacije tako pri 
določanju sredstev, ki so po- 
trebna za pokritje stroškov 
poslovanja, kakor tudi sred- 
stev za potrebe delovnih skup- 
nosti (osebni dohodki in sred- 
stva skupne porabe), je v os- 
nutku zakona predvideno, da 
o potrebnih sredstvih za ome- 
njene namene določajo člani 
bančne organizacije v skladu 
s samoupravnim sporazumom 
o združevanju v bančno orga- 
nizacijo, v skladu z njenimi 
samoupravnimi splošnimi ak- 
ti, z zakonom in z drugimi 
predpisi. To pravzaprav po- 
meni, da člani bančne orga- 
nizacije določajo o tem pri 
načrtovanju teh sredstev in 
njihovi uporabi, ter da ban- 
čna organizacija ne sme pre- 
vzeti obveznosti, ki niso pred- 
videne v njenih samouprav 
nih aktih, z zakonom in z 
drugimi predpisi. Te določbe 
so vključene v ustrezne čle- 
ne, ki se nanašajo na intere- 
se banke, temeljne banke in' 
združene banke, tako da so 
glede tega vse vrste bank 
izenačene. 

Vnesena je tudi dopolnitev, 
po kateri je predvidena pra- 

vica upravljanja bančne orga- 
nizacije za družbene pravne 
osebe, ki združujejo denarna 
sredstva v bo organizacijo, 
niso pa pristopile k samo- 
upravnemu sporazumu o 
združevanju v bančno organi- 
zacijo. To bo treba podrob- 
neje urediti s samoupravnimi 
sporazumi o združevanju v 
bančno organizacijo in z mo- 
rebitnimi republiškimi oziro- 
ma pokrajinskimi predpisi. 

Prav tako je natančneje po- 
iana določba v zvezi s pra- 
vico občanov, da na osnovi 
hranilnih vlog in depozitov 
sodelujejo v upravljanju po- 
slovanja bančne organizacije 
fer da poleg pogodbenih obre- 
sti pridobivajo tudi druge do- 
ločene ugodnosti. 

TEMELJI KREDITNEGA 
SISTEMA 

V tistem delu, ki se nanaša 
na temelje kreditnega sistema, 
je najprej določeno, da ban- 
čne organizacije poslujejo 
kot osnovni udeleženci v tem 
sistemu in da se v njihovem 
poslovanju odražajo vsi od- 
nosi kreditnega sistema. 

V okviru kreditnega siste- 
ma spadajo med bančne pos- 
le, ki se jih opravlja v ban- 
čni organizaciji (interne, te- 
meljne in združene banke, 
specializirane organizacije in 
hranilno-kreditne organizaci- 
je) naslednji posli: 

— združevanje dela m sred- 
stev za potrebe obnavljanja 
in krepitve materialne osno- 
ve dela in druge potrebe zdru- 
ženega dela; 

— združevanje denarnih 
sredstev delovnih ljudi in ob- 
čanov za določene namene; 

— zbiranje drugih prostih 
denarnih sredstev in hranil- 
nih vlog občanov; 

— najemanja kreditov v Ju- 
goslaviji in v tujini; 

— dajanje kreditov; 
— dajanje garancij in ava- 

lov; 
— izdajanje vrednostnih pa- 

pirjev in promet z njimi; 
— devizni in devizno-valut- 

ni posli; 
— nekateri posli plačilnega 

prometa v skladu z zveznim 
zakonom; 

— bančni posli v imenu in 
v korist pravnih oseb in ob- 
čanov. 

V Osnutku je določeno, da 
se s kreditnimi in bančnimi 
posli smejo ukvarjati temelj- 
ne in druge organizacije zdru- 
ženega dela, samoupravne in- 
teresne skupnosti in druge 
družbene pravne osebe, če 
je to v okviru njihovega red- 
nega poslovanja in v skladu z 
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zakonom. 
S fcemi novimi določbami je 

predvideno, da organizacije 
združenega dela lahko dajejo 
kredite drugim organizacijam 
združenega dela, samouprav- 
nim interesnim sikupnostim in 
drugim družbenim pravnim 
osebam ter občanom v okvi- 
ru svojega rednega poslova- 
nja in v skladu s samouprav- 
nimi akti teh organizacij, ka- 
kor tudi potrošniške kredite 
občanom in kmetom, nadalje 
lahko izdajo obveznice, zbira- 
jo hranilne vloge, kupujejo 
in prodajajo vrednostne pa- 
pirje. 

Da bi zbirale denarna sred- 
stva s posojilom, smejo or- 
ganizacije združenega dela v 
skladu z zveznim zakonom 
prodajati obveznice tujim ose- 
bam za dinarje in devize. 

Organizacije združenega de- 

Elekfcrogospodarski sistem 
jugoslovanskega elektrogo- 
spodarstva je tehnično 
enoten. Da bi bila zagotov- 
ljena enotnost in delovanje 
tega sistema, morajo biti vse 

la, samoupravne interesne 
skupnosti organov družebeno- 
političnih skupnosti in zdru- 
ženja občanov lahko sredstva 
skupne uporabe uporabljajo 
za kredite svojim delavcem za 
nakup stanovanj, za gradnjo 
novih, za dokončanje ali za 
dograditev obstoječih stano- 
vanjskih zgradb in stanovanj 
za polog pri najemanju kre- 
dita za stanovanjsko gradnjo, 
kaikor tudi za druge name- 
ne, ki so v skladu s samo- 
upravnimi aikti. 

V zvezi z garancijami za 
hranilne vloge je predvideno, 
da za hranilne vloge v dinar 
jih pri temeljnih bankah, hra- 
nilnicah in poštni hranilnici 
jamči Narodna banka Jugo- 
slavije, za hranilne vloge pri 
drugih organizacijah pa jam- 
čijo te organizacije. Lahko 
se ustanovi tudi jamstvo re- 

organizacije združenega de- 
la, ki se ukvarjajo s proiz- 
vodnjo in prenosom elektri- 
čne energije, obvezno zdru- 
žene v Skupnost jugoslovan- 
skega elektrogospodarstva. 

publik in pokrajin ali banke 
in druge družbene pravne ose- 
be. 

Ta določba o jamstvu Na- 
rodne banke Jugoslavije se 
nanaša na omenjene organi- 
zacije, ker imajo del svojih 
sredstev v depozitih pri Na- 
rodni banki Jugoslavije v ob- 
liki obveznih rezerv in sred- 
stev za zagotovitev likvidno- 
sti, tako da laliko Narodna 
banka Jugoslavije v primeru 
njihove nelikvidnosti v vsa- 
kem trenutku posreduje. 

Osnutek zakona je v pri- 
merjavi s prejšnjim besedi- 
lom spremenjen in dopol- 
njen zato, da bi se njihove 
določbe uskladilo z Osnut- 
kom zakona o združenem delu 
in z Zakonom o temeljih si- 
stema družbenega planiranja 
in o družbenem planu Jugo- 
slavije. 

Ta obveznost združevanja 
elektrogospodarskih organi 
zacij združenega dela je do- 
ločena v 281. členu Ustave 
SFRJ, s katerim sedanji Za- 
Kon o skupnosti jugoslovan- 
skega elektrogospodarstva 
ni povsem usklajen. Ker so 
za to usklajevanje potrebne 
obsežnejše spremembe, je 
Zvezni izvršni svet sprožil 
postopek za izdajo novega 
zakonskega predpisa. V tem 
smislu je delegatom v Zboru 

republik in pokrajin že do- 
stavljen Osnutek zakona o 
Skupnosti jugoslovanskega 
elektrogospodarstva (AS 387), 
ki ga bodo obravnavali na 
eni prihodnjih sej Zbora. 

TEHNOLOŠKA 
ENOTNOST 
ELEKTROENERGET- 
SKEGA SISTEMA 

Namen izdaje tega novega 
zakonskega predpisa in or- 
ganiziranja Skupnosti jugo- 
slovanskega elektrogospodar- 
stva je v prvi vrsti zagotovi- 
ti tehnološko enotnost v pro- 
izvodnji in prenosu elektri- 
čne energije, optimalno iz- 
koriščanje proizvodnih in 
prenosnih zmogljivosti na 
vsem jugoslovanskem ozem- 
lju, koordinirano delo to ra- 
zvoj elektroenergetskih zmo- 
gljivosti in rednejše oskrbo- 
vanje porabnikov z električ- 
no energijo. 

Z elektrogospodarskimi or- 
ganizacijami združenega de- 
la, ki se po Osnutku zakona 
obvezno združijo v Skupnost, 
so mišljene organizacije 
združenega dela, ki proizva- 
jajo oziroma prenašajo ali 
pretežno za druge organizacije 
ali odjemalce, ter elektrogo- 
spodarske organizacije, ki 
opravljajo distribucijo elek- 
trične energije in so poveza- 
ne v jugoslovanski elektro- 
energetski sistem. 

Po alternativi, ki jo daje- 
jo predlagatelji zakona gle- 
de elektrogospodarskih orga- 
nizacij združenega dela, ki 
opravljajo distribucijo elek- 
trične energije, za le-te or- 
ganizacije ne bi veljalo ob- 
vezna združitev v Skupnost, 
marveč bi se jim dalo mož- 
nost fakultativne združitve. 
O tem je treba zavzeti stali- 
šče med razpravo o Osnut- 
ku zakona, 

V obstoječo skupnost jugo- 
slovanskega elektrogospodar- 
stva je združenih 35 organi- 
zacij . združenega dela za pro- 
izvodnjo in prenos električne 
energije, ki morajo biti ob- 
vezno združene, ter 15 or- 
ganizacij združenega dela za 
distribucijo električne ener- 
gije in 9 projektantskih ter 
znanstveno-raziskovalnih or- 
ganizacij združenega dela, ki 
so fakultativno združene. 

ZADEVE SKUPNOSTI 
JUGOSLOVANSKEGA 
ELEKTROGOSPO- 
DARSTVA 

V Osnutku zakona je do- 
ločeno, da Skupnost opravlja 
zadevej od katerih je odvis- 
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Gospodarstvo 

Zagotovitev tehnološke enotnosti 

elektroenergetskega sistema 

• Organizacije združenega dela, ki proizvajajo in prenašajo 
električno energijo, morajo biti združene v Skupnost 
jugoslovanskega elektrogospoda rstva 

# V razpravi o Osnutku zakona je treba zavzeti stališče do tega, 
ali se morajo tudi elektrogospodarske organizacije združenega 
dela, ki opravljajo distribucijo električne energije, združiti 
v Skupnost 

• Skupnost opravlja zadeve, od katerih je odvisno funkcioniranje 
in delo jugoslovanskega elektroenergetskega sistema 

# Če Skupnost ne zagotovi opravljanja določenih zadev, lahko 
organi federacije storijo ustrezne ukrepe 



Promet in zveze 

Učinkovitejše nadzorstvo 

nad sistemom 

radijskih zvez 

• Z natančnejšo razmejitvijo pristojnosti 
med federacijo, republikami in pokrajinama 
glede nadzorstva nad sistemom radijskih 
zvez bo zagotovljeno učinkovitejše 
nadzorstvo nad izvajanjem tega Zakona 

• Zvezna uprava za radijske zveze bo 
opravljala nadzorstvo nad tehničnimi 
značilnostmi naprav posameznih sistemov 
v teku njihovega delovanja, vse druge 
zadeve neposrednega nadzorstva 
nad nemotenim delovanjem radijskih zvez 
pa bodo opravljale republike in pokrajini 

• Tujci bodo smeli tudi v prihodnje 
prinašati v našo državo amaterske radijske 
postaje in takšne, ki rabijo za tekmovanja, 
ter radiotelefone za osebno uporabo 

no funkcioniranje, ln delo 
jugoslovanskega elektrogospo- 
darskega sistema. To s© 
predvsem zadeve v zvezi z 
zagotavljanjem potrebne ka- 
kovosti električne . energije 
in rezervnih moči,; nadalje z 
medsebojno pomočjo v pri- 
meru okvar na elektroener- 
getskih napravah ter tranzit 
električne energije med ele 
ktrogospodarskimi organiza- 
cijami. 

Opravljanje teh zadev je 
pogoj za uresničitev tehno- 
loške enotnosti sistema in 
njegovega funkcioniranja pri 
vsakdanjem delu. Z enakim 
namenon sprejema Skupnost 
letne elektroenergetske bi- 
lance jugoslovanskega elek- 
trogospodarstva na podlagi 
usklajenih bilanc elektrogo- 
spodarstva republik in avto- 
nomnih pokrajin'; ta bilanca 
pomeni pravzaprav letni plan 
sprejema in inicira po- 
možne proizvodnje in priča- 
kovane porabe električne 
energije. 

Poleg tega je v Osnutku 
zakona določeno, da Skup- 
nost sprejema skupni plan, 
sprejema in inicira po- 
trebne akte v zvezi z njim 
ter ukrepe za njegovo izvaja- 
nje, sodeluje pri sklepanju 
dogovorov o temeljih druž- 
benega plana. Jugoslavije, ki 
se nanaša na elektrogospo- 
darstvo, sodeluje-pri. priprav- 
ljanju tega plana in predla- 
ga ukrepe za njegovo izvaja- 
nje. 

Z določbami Osnutka za- 
kona je med drugim predvi- 
deno, da dela Skupnost tu- 
di na zadevah v zvezi z dvi- 
ganjen storilnosti, z uporabo 
sodobnih tehnološko-tehnič- 
nih dosežkov, z organiziran- 
jem medsebojnega obveščanja 
elektrogospodarskih organiza- 
cij, s strokovnim izpopolnje- 
vanjem kadrov in analiziran- 
jem pogojev gospodarjenja. 

Skupnost mora delati tudi 
na sporazumevanju elektro- 
gospodarskih organizacij gle- 
de uvedbe enotnega tehnič- 
nega sistema in njegovih 
elementov, o pogojih in na- 
činu sprejemanja odločitve 
o uvedbi tega sistema. Med 
zadeve Skupnosti spada tudi 
delo na graditvi elektroener- 
getskih zvez s tujino, na 
zboljševanju ukrepov za var- 
stvo človekovega okolja pri 
graditvi in rabi elektroener- 
getskih objektov in naprav 
ter na razvijanju pripravlje- 
nosti jugoslovanskega elektro- 
energetskega sistema za izpol- 
njevanje nalog splošne ljud- 
ske obrambe.   

UPRAVLJANJE 
SKUPNOSTI IN 
NJENA STRUKTURA 

Po osnutku zakona je 
Skupščina kot organ uprav- 
ljanja Skupnosti organizira- 
na po delegatskem načelu. 
Delegatski sistem, ki se ga 
uvaja v to Skupnost, pa ni 
istoveten z delegatskim si- 
stemom, ki se uporablja v 
skupščinah družbenopolitič- 
nih skupnosti, temveč je da- 
no na voljo, da se ga s sa- 
moupravnim sporazumom o 
vzdrževanju prilagodi pogo- 
jem in potrebam članov Sku- 
pnosti. 

V Osnutku je določeno, 
da sta organa. Skupnosti 
Skupščina in Izvršni odbor 
Skupščine, sestavo in delo 
teh dveh organov pa natanč- 
neje ureja Skupnost s samo- 
upravnimi sporazumi d zdru- 
ževanju in s svojim statu- 
som. 

SODELOVANJE 
Z ORGANI FEDERACIJE 

Da bi se bolj vsestransko 
ugotovilo probleme elektro- 
gospodarstva, uskladilo in- 
terese elektrogospodarskih 
organizacij in drugih organi- 
zacij ter družbenih skupno- 
sti, Skupnost pri opravlja- 
nju svojih nalog sodeluje z 
organ, - -federacijes - Samo- 
upravno interesno skupnost- 
jo energetike Jugoslavije, z 
Gospodarsko. zbornico Jugo- 
slavije, s splošnimi združenji 
energetskih panog in t, dru- 
gimi organizacijami, iti' si- 
cer glede vseh vprašanj, ki 
so skupnega pomena za elek- 
trogospodarstvo.- 

Za primer, če Skupnost ne 
bi zagotovila opravljanja do- 
ločenih zadev, je v Osnutku 
zakona predvideno, da . pri- 
stojni organi federacije na- 
stopijo z določenimi ukrepi. 
V skladu z Ustavo SFRJ je 
predvideno, da Skupščina 
SFRJ opravlja družbeno 
nadzorstvo nad delom Sku- 
pnosti, ter da lahko pri op- 
ravljanju nadzorstva zadrži 
izvršitev samoupravnih spo- 
razumov združenih elektro- 
gospodarskih organizacij 
združenega dela, sklepov in 
drugih aktov ter dejanj or- 
ganov Skupnosti, če spozna, 
da se z njimi kršijo samo- 
upravne pravice delovnih 
ljudi ali družbena lastnina. 

Po Osnutku zakona se Sku- 
pnost financira iz prispevkov 
združenih članov, kot je to 
določeno tudi v veljavnem 
zakonu. 

Zvezni izvršni svet je po- 
slal Skupščini SFRJ v obrav- 
navo in sprejetje Predlog za 
izdajo zakona o spremembah 
in dopolnitvah Zakona o te- 
meljih sistema zvez, z Osnut- 
kom zakona (AS 381). Za 
sprejetje tega Zakona je pri- 
stojem Zvezni zbor. 

S tem,. Zakonom se ureja 
vprašanja pristojnosti Zvezne 
uprave za radijske zveze gle- 
de inšpekcijskega nadzorstva 
ter mednarodnih zvez, nada- 
lje glede vrst radijskih po- 
staj, ki jih smejo tujci pri- 
našati v našo državo, vpo- 
gleda upravnih organov v ra- 
zvoj radijskih zvez na njiho- 
vem območju, roka veljavno- 
sti dovoljenja za postavitev 
radijskih postaj,' začasnega 
dovoljenja za delovanje ra- 
dijskih postaj in glede dru- 
gih vprašanj. 

Najvažnejše dopolnitve, ki 
jih prinaša Osnutek zakona, 

se nanašajo na tisti del do- 
ločb sedanjega Zakona, ki 
ureja tvarino radijskih zvez 
in razmejitev zadev nadzor- 
stva ter področij radijskih 
zvez. Pri sprejemanju Zakona 
o temeljih sistema zvez nam- 
reč ni biki mogoče jasno ugo- 
toviti, katere nadzorstvene za- 
deve naj bi opravljali repub- 
liški in katere pokrajinski 
upravni organi, zato so vse 
nadzorstvene zadeve na pod- 
ročju radijskih zvez ostale v 
pristojnosti Zvezne uprave za 
radijske zveze. Zavoljo tega 
republiški in pokrajinski up- 
ravni organi na tem podro- 
čju mso mogli v zadostni me- 
ri razviti svoje aktivnosti, pa 
tudi zvezni organ ni mogel za- 
gotoviti sistematičnega. nad- 
zorstva v mejah tako določe- 
ne pristojnosti 

Zato se s spremembami in 
dopolnitvam* veljavnega Za- 
kona natančneje razmejuje 
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pristojnosti glede nadzorstva 
nad zadevami iz tega Zakona, 
in sicer med pristojnimi up- 
ravnimi organi federacije, re- 
publik in avtonomnih pokra- 
jin. Določeno je, da bo nad- 
zorstvo nad tehničnimi zna- 
čilnostmi, ki jih imajo med 
svojim delovanjem posamezne 
naprave in instalacije, oprav- 
ljala Zvezna uprava za radij- 
ske zveze, in sicer s pomočjo 
radijskih oddaj iz kontrolno- 
merilnih centrov ali iz spreje- 
mnega področja radijskih od- 
daj na ozemlju Jugoslavije, le 
izjemno pa tudi z neposredni- 
mi meritvami v radijski po- 
staji. Vse druge zadeve nepo- 
srednega nadzorstva nad ne- 
motenim funkcioniranjem ra- 
dijskih zvez se bo opravljalo 
v republikah in pokrajinah na 
način, ki ga določajo njiho- 
vi predpisi 

Ko določa pristojnosti Zve- 
znega komiteja za promet in 
zveze, ki sicer opravlja in- 
špekcijsko nadzorstvo nad 
mednarodnimi zvezami, Osnu- 
tek natančno opredeljuje po- 
jem narodnostne zveze, kaj- 
ti uporabe zvez v razmerah 
avtomatizacije ni mogoče ome- 
jevati med širšimi in ožjimi 
družbenopolitičnimi skupnost- 
mi. Iz tega sledi, da Komite 
opravlja inšpekcijsko nadzor- 
stvo nad relejnimi napravami 
in nad drugo opremo, s katero 
se izvaja neposredne medna- 
rodne zveze. 

V Osntuku je nadalje pred- 
videno, da smejo tujci prina- 
šati v Jugoslavijo in uporab- 
ljati amaterske radijske pos- 
taje ter radijske postaje za 
tekmovanja, ki se jih organi- 
zira v Jugoslaviji, kakor tudi 
nekatere druge vrste radij- 

skih postaj kot so ročne ra- 
dijske postaje ter radiotele- 
foni za osebno uporabo. Upo- 
rabljajo lahko tudi ročne ra- 
dijske postaje na jahti ali 
čolnu, in sicer na način in 
pod pogoji, pod katerimi 
smejo tujic prinašati in od- 
našati radijske postaje. 

Uvaja se tudi pravni insti- 
tut začasnega enomesečnega 
dovoljenja za delovanje ra- 
dijske postaje, ki ga izda Zve- 
zna uprava za radijske zveze. 
5 tem se zadošča potrebam 
proizvajalcev in uvoznikov, 
ki so pogostoma prosili, da 
bi se jim dovolilo v naši dr- 
žavi začasno prikazovati nji- 
hove postaje. 

Rok veljavnosti dovoljenja 
za postavitev radijske posta- 
je je z Zakonom omejen na 
6 mesecev do 2 let. Ker pa 

graditev objekta, v katerega 
se namesti radijsko postajo, 
pogostokrat traja dlje, je v 
Osnutku predvideno, da se ta 
rok v primeru investicijske 
graditve podaljša za rok gra- 
ditve objekta. 

Osnutek zakona prinaša tu- 
di novo določbo, po kateri se 
za storitve, ki jih nudi Zve- 
zna uprava za radijske zveze, 
plača odškodnino, ki ga pred- 
piše Zvezni izvršni svet. Z 
uvedbo takšnega pooblastila 
se bo izkoristilo drago opre- 
mo, s katero razpolaga le 
Zvezna uprava za radijske 
zveze. S to opremo naj bi se 
poleg redne kontrole radij- 
skih zvez opravljalo storitve 
sistemov zvez, ki bi Zvezni 
upravi radijske zveze rabile 
kot preventiva pri urejanju 
problematike radijskih zvez. 

CZ URADNI LIST PRIPOROČA: 

— USTAVO SR Slovenije z ustavnim zakonom; 

— USTAVO SR SLOVENIJE v italijanščini m mod. 
Sarščini; 

— USTAVO SFR JUGOSLAVIJE; 

— USTAVI SR SLOVENIJE in SFR JUGOSLAVIJE 
v eni knjižici; 

— Dr. Stojan Cigoj: ODŠKODNINSKO PRAVO JU- 
GOSLAVIJE; 

— Dr. Jože Juhart, Lojze Ude, Dragica Wedam-Lukič: 
PRAVDNI POSTOPEK; 

— Franc Sink: PRAVNI IZRAZI; 

— Dr. France Cerne: UVOD V EKONOMSKO VEDO. 

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

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

ZAKONI Z UVODNIMI POJASNILI 

— O GRADITVI OBJEKTOV; 

— O GEODETSKI SLUŽBI; 

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

— ZBIRKO USTAVNO.SODNIH PREDPISOV; 

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

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

13 



NAROČILNICA 

Naročamo . % , . Izvodov »POROČEVALCA« od tega 

Izvodov za (ime m naslov prejemnika): 

Izvodov za (Ime to aaslov prejemnika): 

Izvodov za (ime in aaslov prejemnika); 

Izvodov za (ime ta naslov prejemnika): 

izvodov za (ime ln naslov prejemnika): 

izvodov za (ime ta aaslov prejemnika): 

izvodov za (ime ta aaslov prejemnika): 

izvodov za (ime ta aaslov prejemnika): 

izvodov ti (ime ta naslov prejemnika): 

izvodov za (ime ta naslov prejemnika): 

izvodov za (ime ta naslov prejemnika): 

Letno naročnino din (100 dinarjev za en izvod) smo poravnal) aa žiro račun: Skupščina SR Slovenije 
Ljubljana 50100-845-50204. 

Dne 1976 2ig, podpis oaročnika: 





VSEBINA 

Iz Skupščine SR Slovenije: stran 

RAZŠIRITEV DNEVNIH REDOV ZA SEJE SKUP- 
ŠČINSKIH ZBOROV 39. 9. 1976  

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE BO OBRAVNAVALA: 
— Predlog za izdajo zakona o lukah, z osnutkom za- 

kona (ESA 655) 
— Predlog zakona o spremembi zakona o osnovah ter 

načinu obračunavanja in plačevanja prispevkov za 
financiranje samoupravnih interesnih skupnosti na 
področju družbenih dejavnosti v letih 1S75 in 1976 
(ESA 658) 

— Predlog odloka o uporabi sredstev, vplačanih kot 
depozit pri investicijskih vlaganjih v nove negospo- 
darske in neproizvodne investicije (ESA 656) 

Iz Skupščine SFRJ: 

NOVI PREDPISI 
— Kodifikacija sodobnili pogodb na področju prometa 

blaga in storitev [Osnutek zakona o obligacijah in 
pogodbah (I)] 

— Varstvo ugleda in dostojanstva Jugoslavije (Osnutek 

zakona o uporabi grba SFRJ in zastave SFRJ, o 
himni SFRJ in o uporabi podobe Predsednika SFRJ) 
Enoten sistem evidence in uporabe podatkov o delu 
(Predlog zakona o evidencah na področju dela) 
Ugodnejši pogoji za zagotavljanje trajnih obratnih 
sredstev (Osnutek zakona o spremembi in dopol- 
nitvi Zakona o zagotovitvi trajnih obratnih sredstev 
organizacij združenega dela) 
Boljše varstvo zdravja in življenja ljudi pred strupi 
(Osnutek zakona o prometu strupov — AS 377) S 

DBNARNO-KREDITNI SISTEM 
— Kdo se sme ukvarjati s kreditnimi posli (Osnutek 

zakona o temeljih kreditnega in bančnega sistema 
— AS 289) 10 

GOSPODARSTVO 
— Zagotovitev tehnološke enotnosti elektroenergetske- 

ga sistema (Osnutek zakona o Skupnosti jugoslo- 
vanskega elektrogospodarstva — AS 387) 11 

PROMET IN ZVEZE 
— Učinkovitejše nadzorstvo nad sistemom radijskih 

zvez (Osnutek zakona o spremembah in dopolnit- 
vah Zakona o temeljih sistema zvez — AS 381) 12 

Redakcija je bila končana 20. septembra 1976 

Izdajata Skupščina SR Slovenije in Skupščina SERJ • Uredniška odboi glasila Skupščine SR Slovenije: Janko Cesnfk, Marko Herman, Darko 
Marto Jože PaceB, di Praoče PetHč, Pranje Turk Jernej Vrhunec ianež Zaje in Benc Zupančič (predsednik) - V d odgovornega ured- 
nika: Zoran uenar? - Naslov uredništva: Skupščina SR Slovenije Ljubljana Subičeva 4, telefon 22-741 • Uredniški odbor glasila Skup 
ščine SFRJ: rllro Hadži-VasUev (predsednik), Aljuš (iašt Jožet [pač Radmila Mar.'e Svetlslav Popovic Dušam Cehovln, Aleksander Orlan 
dlč Darinka Puškarič, [vlca Cačič Moana Radosavljevlć Smiša Pudai Krst' Caiovsfci dr Petat Vajovič Aleksander Petkovltf tn reodor Olič 
— Odgovont urednik: Teodor Olič — Naslov uredništva: Skupščina SFRJ Beograd Trg Marksa ' Engelsa 13. telelon 334-149 • Tisk: CGF 
Delo — Cena posamičnega izvoda 4 din — Naročnina za leto 1976 100 din - Žiro račun: Skupščina SR Slovenije, Ljubljana 50100-845-50204 

— NaročniiSke zadeve: telefon (091) 20-596 
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