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SKUPŠČINE SR SLOVENIJE IN >»*-. «.«. .« 

SKUPŠČINE SFR JUGOSLAVIJE 

ZA DELEGACIJE IN DELEGATE 

SKLICANE SEJE ZBOROV 

SKUPŠČINE SRS 

Seje vseh treh zborov Skup. 
ščine SR Slovenije so sklica- 
ne za 12. julij 1976. Vsi trije 
zbori bodo obravnavali: 

— osnutek družbenega pla- 
na SR Slovenije za obdobje 
1076—1980 (ESA 159); 

— predlog za izdajo zako- 
na o himni SR Slovenije, z 
osnutkom zakona (ESA 616); 

— predlog za izdajo zakona 
o spremembah in dopolnit, 
vah zakona o notranjih zade- 
vah, z osnutkom zakona 
(ESA 603); 

— predlog zakona o jav- 
nem pravobranilstvu (ESA 
540); i 

— osnutek zakona o rednih 
sodiščih (ESA 537); 

— osnutek zakona o samo- 
upravnih sodiščih (ESA 539); 

— osnutek zakona o jav- 
nem tožilstvu (ESA 541); 

— osnutek delovnega pro- 
grama Zbora republik in po- 
krajin Skupščine SFRJ za ob- 
dobje od septembra 1976 do 
julija 1977. 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin bosta obravnava, 
la tudi: 

— predlog dogovora o te- 
meljih družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje od 1. 
1976 do 1980 z odlokom o 

pooblastitvi Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije, da 
podpiše predlog dogovora 
(ESA 159); 

— predlog zakona o izobra- 
ževanju in usposabljanju 
otrok in mladostnikov z mot- 
njami v telesnem in dušev- 
nem razvoju (ESA 542); 

— predlog za izdajo zakona 
o zdravstvenih ukrepih pri 
uresničevanju pravice do svo- 
bodnega odločanja o rojstvu 
otrok, z osnutkom1 zakona 
(ESA 617); 

— predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah za- 
kona o razlastitvi in prisil- 
nem prenosu pravice upora- 
be (ESA 505); 

— predlog zakona o prene- 
hanju lastninske pravice in 
drugih pravic na zemljiščih, 
namenjenih za kompleksno 
graditev (ESA 502); 

— predlog zakona o pro- 
metu ž nepremičninami (ESA 
504); 

— predlog zakona o pravi- 
cah na delih stavb (ESA 503); 

— predlog zakona o bla- 
govnih rezervah (ESA 552); 

— osnutek zakona o skup- 
nostih za ceste (ESA 517); 

— samoupravni sporazum 

o ustanovitvi posebne izobra- 
ževalne skupnosti za pomor- 
sko gospodarstvo in gospo- 
darstvo, ki ima v svoji de- 
javnosti pomorski transport 
in špedicijo (ESA 595); 

— predlog razdelitve pre^ 
sežka dohodkov Loterijskega 
zavoda SR Slovenije za 1. 
1975, ki pripada organizaci- 
jam iz 15. člena zakona o Lo- 
terijskem zavodu Slovenije 

Dnevni red sej Zbora zdru- 
ženega dela in Zbora občin 
Skupščine SR Slovenije, ki 
sta sklicani za 23. junij 1976, 
je razširjen z naslednjimi 
točkami: 

— predlog zakona o spre- 
membi zakona o združeva- 
nju sredstev uporabnikov 
družbenih sredstev za finan- 
ciranje energetskih objektov 
(ESA 608); 

— predlog zakona o spre- 
membi zakona o združevanju 
sredstev odjemalcev električ- 
ne energije na visoki nape- 
tosti za financiranje energet- 
skih objektov (ESA 609); 

— predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah za- 
kona o prispevku odjemalcev 
električne energije na nizki 

(ESA 602); 
— predlog razdelitve dela 

dohodkov Loterijskega zavo- 
da Slovenije za 1. 1976, ki 
pripada organizacijam iz 15. 
člena zakona o Loterijskem 
zavodu Slovenije (ESA 614). 

Zbor občin bo obravnaval 
tudi: 

— predlog za izdajo zakona 
o državljanstvu z oisnutkom 
zakona (ESA 618). 

napetosti za financiranje 
energetskih objektov (ESA 
611); 

— predlog zakona o spre- 
membi zakona o obveznem 
združevanju sredstev temelj- 
nih organizacij združenega 
dela za pokritje manjkajočih 
sredstev pri izgradnji ener- 
getskih objektov (ESA 610); 

— predlog zakona o spre- 
membi zakona o usmeritvi 
sredstev SR Slovenije za in- 
vesticije v gospodarstvu v 
letih 1971—1976 (ESA 613); 

— predlog zakona o dopol- 
nitvah zakona o določitvi 
stopnje, odbitnih postavk in 
olajšav za republiški davek 
iz dohodka temeljnih orga- 
nizacij združenega dela v le- 
tu 1976 (ESA 612). 

RAZŠIRITEV DNEVNIH REDOV 

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE BO OBRAVNAVALA: 

Predlog za izdajo zakona o himni 

SR Slovenije, z osnutkom zakona 

(ESA 616) 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije, ki je predlagatelj 
zakona o himni SR Slovenije, 
navaja: »Ustavna podlaga za 
izdajo tega zakona je v 10. 

členu ustave SRS, ki se gla- 
si: SR Slovenija ima himno, 
ki jo določa zakon. Doslej 
naša republika take himne ni 
imela. 

Kot je znano, je SZDL že 
pred časom opravila javno 
anketo o predlogih za sloven- 
sko himno. Rezultati te an- 
kete so bili temelj za sklep 
predsedstva republiške kon- 
ference SZDL, da. predlaga 
skupščini SR Slovenije, naj 
kot himno uzakoni skladbo 
Davorina Jenka »Naprej za- 
stava slave« z besedilom prve 

in druge kitice, s ponovitvijo 
prve kitice ter zaključkom: 
»Naprej, naprej!« pesmi Si- 
mona Jenka z enakim naslo- 
vom. Tak predlog utemeljuje 
s stoletno tradicijo, ki šteje 
pesem »Naprej zastava sla- 
ve« za narodno himno, in z 
učinkovito spevnostjo melo- 
dije. Glede besedila pa pred- 
sedstvo RK SZDL opominja, 



da je zastarelo in premalo 
ak .alno, tako da bi ga ka- 
zalo kasneje po razpisu jav- 
nega natečaja zamenjati s 
primernejšim. 

Ker sta od uveljavitve usta 
ve SR Slovenije minili že dve 
leti menimo, da ne kaže od 
lašati z uzakonitvijo himne, 
ki jo terja ustava.« 

Zakon naj določi, ob kakš- 
nih priložnostih je himno SR 
Slovenije treba izvajati in ob 
kakšnih priložnostih se jo 
sme izvajati. Tako je v za- 
konskem osnutku rečeno, da 
se jo »izvaja na proslavah, 
paradah in drugih podobnih 
svečanostih v SR Sloveniji, 
Id so tako pomembne za de- 
lavce, delovne ljtidi ili Obča- 
ne v SR Sloveniji, da je na 
njih primerno izraziti simbol 
slovenske državnosti«. Glede 
tega, ob kakšnih priložnostih 
se himno sme izivajati, pa je 
v osnutku zakona predvide- 
no, da se jo »lahko izvaja 
na političnih, kulturnoumet- 
niških, športnih in drugih 
manifestacijah v SR Sloveniji 
ali na pogrebih zaslužnih 
oseb in drugih podobnih pri- 
likah, kadar je to običajno 
in v skladu s pomenom teh 
manifestacij«. Nadalje se jo 
»lahko izvaja v učne name- 
ne«. Uporablja pa se jo »lah- 
ko tudi pri umetniškem ust- 

Ostnutek zakona o držav- 
ljanstvu SR Slovenije temelji 
na ustavnih določbah, po ka- 
terih je SR Slovenija država 
in socialistična samoupravna 
demokratična skupnost v se- 
stavi SFRJ. 

Nova republiška ustava do- 
loča v 5. členu, da je »vsak 
državljan Socialistične repub- 
like Slovenije hkrati držav- 
ljan Socialistične republike 
Jugoslavije.« Enako določbo 
ima zvezna ustava v 249. ćle 
nu. Določa še, da je za ob- 
čane Jugoslavije enottto dr- 
žavljanstvo SFRJ. 

Predloženi osnutek zakona 
o državljanstvu SR Slovenije 
izhaja iz ustavnih določb, da 
je državljanstvo republike 
primarno. Zato osnutek zako- 
na Ureja vsa vprašanja v 
zvezi z državljanstvom SR 
Slovenije, in to: kdo se šteje 
za njenega državljana, kako 
se njeno državljanstvo prido- 
bi in kako izgubi. Za držav- 
ljana SR Slovenije se šteje 
občan, ki je to državljanstvo 

varjanju kot npr. z vgraje- 
vanjem melodije himne v 
kompozicije, v filmski glasbi 
ipd., če taka uporaba he na- 
sprotuje javnemu redu in je 
v skladu s pomenom himne«. 

»Če se himno SR Slovenije 
izvaja hkrati s himno SFRJ, 
se izvede najprej himno 
SFRJ, takoj za njo pa him 
no SR Slovenije.« 

Prepovedano pa je »izvaja- 
nje himne SR Slovenije ob 
priložnostih, v zvezah ali na 
način, ki ne bi bil v skladu 
s pomenom himne«. 

Predlagatelj navaja, da je 
dobil iz Narodne in univer- 
zitetne knjižnice v Ljubljani 
nekaj objav besedila pesmi 
»Nkprej zastava slave« in 
najstarejšo objavo skladbe s 
tem naslovom. Opozarja na 
bistveno pomensko razliko, 
če besedo »slave« pišemo z 
veliko začetnico. Predlaga, 
naj se uzakoni prvotna ver- 
zija, v kateri je beseda »sla- 
ve« napisana z malo začetni- 
co (»Naprej zastava slave, 
na boj junaška kri, za blagor 
očetnjave naj puška govori! 
Z orožjem in desnico nesimo 
vragu grom, zapisat' v kri 
pravico, ki terja jo naš dom! 
Naprej zastava slave, na boj 
junaška kri, za blagor očet- 
njave naj puška govori! Na- 
prej, naprej!«). 

pridobil po do sedaj veljav- 
nih predpisih. Državljanstvo 
SR Slovenije se, pridobi po 
rodu, z rojstvom na rtjenetn 
območju, s sprejemom držav- 
ljana druge socialistične re- 
publike SFRJ v državljanstvo 
SR Slovenije, z naturalizacijo 
in po mednarodni pogodbi. 
Izgubi pa se s pridobitvijo 
državljanstva druge sociali- 
stične republike SFRJ, z od- 
pustom, z odrekom. z odvze- 
mom in po mednarodni po- 
godbi. Zvezna ustava določa 
v 200. členu, da se le izjemo- 
ma sme odvtzeti državljanstvo 
iz države odsotnemu državlja- 
nu, poigoje za odvzem pa do- 
oči zvezni zakon. 

Zaradi nepopolnosti sedaj 
veljavnega zakona o držav- 
ljanstvu SR Slovenije osnu- 
tek zakona določa tudi, kako 
se ureja to državljanstvo za 
osebe, ki so bile rojene po 
8. 4. ' 1965 (uveljavitev sedaj 
veljavnega zakona), in nima- 
jo urejenega državljanstva 
SR Slovenije. 

Osnutek zakona o 

{ESA 537) 

i. 
Po določbah 17. točke II, 

odstavka 314. člena ustave 
SR Slovenije republika Slo- 
venija izvršuje naloge sod- 
stva ter ga ureja in organi- 
zira. 

II. 
Tako kot sedanji zakoni o 

sodiščih tudi ta osnutek za- 
kona vsebuje splošne določ- 
be o sodiščih (opredelitev 
rednih sodišč, njihove nalo- 
ge in splošna načela poslo- 
vanja, kot so neodvisnost, 
javnost dela, zbornost, sode- 
lovanje delovnih ljudi in ob- 
čanov pri sojenju, pravica do 
pritožbe, razmerje višjih do 
nižjih sodišč, jezik poslova- 
nja, pravna pomoč). 

Sledijo določbe o organi 
zaciji sodišč s sedeži m ob 
močj.i, o stvarni pristojnosti 
sodišč in sestavi sodišč,, o 
občni in skupni seji, o sod- 
ni in pravosodni upravi, o 
financiranju sodišč, o sodni- 
kih, sodnikih porotnikih, ki 
med drugim urejajo volitev 
in razrešitev, pravice in dolž- 
nosti sodnikov, določbe o 
drugih delavcih pri sodišču, 
o stalnih sodnih tolmačih in 
stalnih sodnih izvedencih. Po- 
sebne določbe obsegajo sa- 
moupravne pravice in obvez- 
nosti delavcev v sodiščih, 
Osnutek zakona pa zaključu- 
jejo prehodne in končne do- 
ločbe. 

IX- 
Bistvena vprašanja, ki so 

hkrati sistemska in ki jih 
osnutek zakona ureja, so ta- 
le: 

1. V SR Sloveniji se usta- 
novijo samo redna sodišča 
splošne pristojnosti, ki so te- 
meljna sodišča, višja sodišča 
in vrhovno sodišče SRS. Za- 
deve, ki so jih doslej reše- 
vala gospodarska sodišča, 
preidejo v pristojnost štirih 
temeljnih sodišč oziroma 
višjega sodišča v Ljubljani. 

Zakon predvideva v SR Slo- 
veniji 28 temeljnih sodišč s 
14 oddelki zunaj sedeža (28. 
člen). Višja sodišča so 4 (Ce- 
lje, Koper, Ljubljana, Mari- 
bor), sedež Vrhovnega sodi- 
šča SRS je v Ljubljani. 

2. Stvarna pristojnost so- 
dišč je spremenjena tako, da 
bodo temeljna sodišča sodila 
o vseh kaznivih dejanjih, za 
katera je določena denarna 
kazen ali zapor ali strogi za- 
por do 10 let, opravljala bo- 

rednih sodiščih 

do preiskavo za vsa kazniva 
dejanja tudi iz pristojnosti 
višjih sodišč in sodila vse 
civilne spore, tudi s področ- 
ja gospodarstva ter reševala 
vse nepravdne zadeve. Ven 
dar pa bodo tako polno pri 
st-ojnost imela samo sodišča 
na sedanjih sedežih okrožnih 
sodišč (8 temeljnih sodišč). 
Druga temeljna sodišča ne 
bodo opravljala preiskave in 
sodila v mladinskih kazen- 
skih zadevah in zadevah iz 
dosedanje pristojnosti okrož- 
nih gospodarskih sodišč. V 
pomorskih sporih pa bo so- 
dilo samo temeljno sodišče 
v Kopru. 

Višja sodišča bodo sodila 
o kaznivih dejanjih, za kate- 
ra je določena kazen nad 10 
let strogega zapora in od- 
ločala o pritožbah zoper od- 
ločbe temeljnih sodišč. 

Vrhovno sodišče SRS bo 
na drugi stopnji odločalo sa- 
mo o pritožbah zoper odloč- 
be višjih sodišč, sicer pa bo 
odločalo na tretji stopnji ozi- 
roma reševalo, izredno prav- 
na sredstva ter sprejemajo 
načelna stališča in načelna 
pravna mnenja. 

Sestava senatov ni bistve- 
no spremenjena, razen da se 
za sojenje vseh kaznivih de- 
janj na prvi stopnji pri viš- 
jih sodiščih uvaja 5-članski 
senat, ki ga sestavljajo dva 
sodnika in trije sodnik! po 
rotniki. 

Sodnik posameznik je pri- 
stojen praviloma samo za so- 
jenje v lažjih zadevah, ki jih 
določa zakon. 

Ob tem je opozoriti, da še 
ni dokončno razčiščeno vpra- 
šanje, ali spadajo določbe o 
sestavi sodišča v organizacij- 
ska vprašanja, to je v pri 
stojnost republike ali pa v 
procesne določbe, ki so v 
pristojnosti zveze. 

3. Zakon nadalje uresničuje 
določila 430. člena republi 
šfce ustave o skupni seji de 
legatov vrhovnega sodišča 
SRS, samoupravnih sodišč, 
ki odločajo o posameznih za- 
devah dokončno. Določa vse- 
bino te seje, sodišča, ki da- 
jejo delegate in število de 
legatov posameznih delegacij 
ter organizacijo skupne seje 

4. Uzakonjuje se nov 
sistem evidentiranja in kan- 
didiranja kandidatov za 
sodnike. Kandidate eviden- 
tira SZDL, lahko pa kan- 
didirajo tudi sami, vendar 
mora SZDL v postopku ob- 

Predlog za izdajo zakona 

o državljanstvu Socialistične 

republike Slovenije, z osnutkom 

zakona (ESA 618) 
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ravnavati vse kandidate, in o 
vseh dati svoje mnenje in 
predlog ustrezni skupščini. 

Mandatna doba sodnikov je 
nespremenjena (8 let), man- 
datna doba sodnikov porot- 
nikov pa je zvišana na 4 le 
ta. Kandidacijski postopek 
za sodnike izvede SZDL ob 
sodelovanju zveze sindikatov. 

IV. 
1. Opredeljuje so sodniška 

dolžnost kot družbena funk- 
cija in določajo se dolžno- 
sti v zvezi z opravljanjem te 
funkcije. 

2. Sodniku, ki ni bil po- 
novno izvoljen, daje zakon 
možnost, da se pred volitva- 
mi izjaivi o razlogih, zaradi 
katerih se ga ne predlaga 
ponovno v izvolitev. 

3. Strokovna sposobnost 
sodnika se ugotavlja po me- 
rilih, ki jih določa poseben 
zakon, ki bo predvidel tudi 
dolžnost permanentnega stro- 
kovnega izobraževanja sodni- 
kov in drugih delavcev so- 
dišč. 

4. Razrešitev sodnika lahko 
predlaga tudi SZDL, sodnika 
pa lahko razreši pristojna 
skupščina družbenopolitične 
skupnosti na lastno pobudo. 

5. Pravice predsednika so- 
dišča glede sodne uprave in 
naloge republiškega upravne- 
ga organa, pristojnega za 
pravosodje v zadevah pravo- 
sodne uprave, so podrobneje 

Osnutek zakona o samo- 
upravnih sodiščih je priprav- 
ljen skladno s sklepom, spre- 
jetim na zasedanju vseh zbo- 
rov skupščine SR Slo/enije 
31. 3. 1976, kjer je sprejet 
predlog za izdajo zakona o 
samoupravnih sodiščih. Ker 
so zbori skupščine SR Slove- 
nije hkrati s predlogom za 
izdajo zakona obravnavali tu- 
di delovne teze za zakon o 
samoupravnih sodiščih, ki so 
bile obširno obrazložene in 
so tako kot predloženi osnu- 
tek zakona izhajale iz tez za 
opredelitev pravosodnega si- 
stema v SR Sloveniji in idej- 
nopolitičnih izhodišč za 
ustavno preobrazbo pravosod- 
nega sistema, se ta obrazlo- 
žitev omejuje samo na neka- 
tera vprašanja, katerih re- 
šitev se razlikuje od tistih v 
delovnih tezah. Pri teh rešit- 
vah so bile upoštevane pri- 
pombe, predlogi in mnenja 
skupščinskih teles, občinskih 
skupščin, sodišč splošne pri- 

opredeljene. 
6. Uzakonjuje se dežurna 

preiskovalna služba in zava- 
rovanje sodišč. 

7. Uvaja se dolžnost daja- 
nja podatkov in obvestil or- 
ganizacij združenega dela, 
drugih samoupravnih organi- 
zacij in skupnosti sodišču, 
zaradi potreb postopka. 

8. Uveljavlja se medseboj- 
no sodelovanje sodišč v vpra- 
šanjih, pomembnih isa delo 
sodišč. 

V. 
1. Zaradi obsežne preobraz- 

be pravosodnega sistema bo 
potrebno dalj časa za izved- 
bo vseh sprememb. Zakon 
naj bi začel veljati 1. I. 1977, 
nova sodišča po tem zakonu 
v okviru novih pristojnosti 
pa bi začela poslovati s 1. I. 
1979. Zato bi se določbe, ki 
zadevajo organizacijo sodišč, 
njihovo pristojnost in sesta- 
vo senatov, začele uporablja- 
ti šele s 1. I. 1979. 

2. Novi zakon bi glede stro- 
škov za redno dejavnost so- 
dišč povzročil, da bi morala 
SR Slovenija iz svojega pro- 
računa zagotavljati sodiščem, 
ki jih bo financirala, name- 
sto sedanjih 69,624.781 dinar- 
jev sredstev, samo 26,138.985 
dinarjev, medtem ko bi se 
obveznosti občin povečale za 
40,016.777 dinarjev, računano 
po potrošnji v letu 1975 in 
glede na število zadev v tem 
letu. 

stojnosti m udeležencev re- 
gionalnih posvetovanj ter čla- 
nov strokovne komisije za 
pripravo pravosodnih orga- 
nizacijskih zakonov. 

Osnutek se od delovnih tez 
razlikuje deloma in bistveno 
v pristopu glede opredelitve 
stvarne pristojnosti samo- 
upravnih sodišč. Pri tem os- 
nutek opredeljuje naravo 
sporov, ki jih rešujejo samo- 
upravna sodišča in določa 
funkcionalno pristojnost po- 
sameznih vrst samoupravnih 
sodišč, kolikor rešujejo bo- 
disi samoupravne spore bo- 
disi druge spore in zadeve iz 
njihove pristojnosti. 

Nova je določba o jeziku, 
v katerem poslujejo samo- 
upravna sodišča s posebnim 
ozirom na uporabo jezika na- 
rodnosti pred samoupravnimi 
sodišči. Ta določba pred- 
stavlja smiselni povzetek 
ustrezne določbe iz osnutka 
zakona o rednih sodiščih. 

Dopolnjene so določbe o 

izvolitvi in razrešitvi sodni- 
kov samoupravnih sodišč, pri 
čemer so smiselno povzete 
določbe osnutka zakona o 
rednih sodiščih s to razliko, 
da traja mandatna doba sod- 
nikov samoupravnih sodišč 
največ 4 leta, pri Čemer so 
ti sodniki lahko izvoljeni pri 
istem samoupravnem sodi- 
šču le še za eno mandatno 
dobo. 

Opredelitev uporabe po- 
stopka pred samoupravnimi 
sodišči je odvisna od vrste 
sporov, ki jih rešujejo, pri 
tem pa so samoupravna so- 
dišča le primeroma našteta 
za reševanje posameznih vrst 
sporov, v čemer je tudi bi- 
styena razlika od koncepta v 
delovnih tezah. 

Podrobneje in precizneje so 
oblikovane tudi določbe o or- 
ganizacijskih oblikah, v ka- 
terih sodijo samoupravna so- 
dišča. 

V zvezi z izvršbo pravno- 
močnih odločb in poravnav, 
sklenjenih pred samouprav- 
nim sodiščem, je poleg sod- 
ne izvršbe opredeljena tudi 
izvršba tistih odločb in po- 
ravnav, ki jih ni mogoče iz- 
vršiti sodno, ampak njihovo 
izvršbo zagotavlja občinska 
skupščina v skladu z ustavo 
in zakonom. 

Skrajšani so tudi roki za 
izredna pravna sredstva — 
preizkus zakonitosti od 6 na 
3 mesece. Na ustrezna mesta 
je vnesen kot udeleženec v 
postopku tudi družbeni pra- 
vobranilec samoupravljanja. 

V drugem delu zakona, 
kjer so organizacijsko opre- 
deljene posamezne oblike sa- 
moupravnih sodišč, je pose- 
bej omeniti način oblikova- 
nja delegatov za po ustavi 
predvideno skupno sejo z vr- 
hovnim sodiščem SR Slove- 
nije in samoupravnimi sodi- 
šči, ki dokončno odločajo. 

V delovnih tezah navedene 
določbe o razsodiščih so na- 
domeščene s podpoglavjem o 
samoupravnih sodiščih v 

Osnutek zakona o javnem 
tožilstvu je pripravljen sklad- 
no s sklepi, sprejetimi na. za- 
sedanju vseh zboroiv skupšči- 
ne SR Slovenije 31. 3. 1976, 
na katerem je bil sprejet pre- 
dlog za izdajo zakona o jav- 
nem tožilstvu. Ker so zbori 
Skupščine SR Slovenije hkra- 
ti s predlogom zakona obrav- 
navali tudi delovne teze za 
zakon o javnem tožilstvu, ki 

družbenih organizacijah in 
društvih glede na okoliščino, 
da osnutek zveznega zakona 
o pravdnem postopku upo- 
rablja pojem razsodišč za sa- 
moupravna sodišča (arbitra- 
že), ki rešujejo spore iz po- 
slovnih razmerij. To poglav- 
je zavezuje v organizacijskem 
smislu ustanovitelje, da v 
svojih samoupravnih aktih 
ustrezno uredijo poslovanje 
teh vrst samoupravnih so- 
dišč. 

V podpoglavju o poravnal- 
nih svetih osnutek kljub ne- 
katerim pripombam in pomi- 
slekom določa obvezen pri- 
stop v zadevah iz pristojno- 
sti poravnalnih svetov, pri če- 
mer pa so izpuščeni spori za- 
radi motenja posesti iz raz- 
loga, ker je v teh primerih 
često potrebno izdajati začas- 
ne odredbe, ki so glede na 
svojo naravo v izključni pri- 
stojnosti sodišč kot predhod- 
na izvršba. Seveda je obve- 
zen pristop vezan na ustrez- 
no ureditev zveznih proces- 
nih zakonov (ZKP in ZPP), 
ki morajo dopuščati odloži- 
tev teka prekluzivnih rokov 
kot tudi obveznost ali vsaj 
pooblastilo v republiškem za- 
konu glede predhodnega po- 
stopka — poravnalnega — pred 
poravnalnim svetom tako v 
kazenskih zadevah, pregonlji- 
vih na zasebno tožbo, kot v 
civilnih zadevah v sjMjrih 
majhne vrednosti in ne&ate- 
rih drugih sporih. Poieivnal- 
ni sveti naj bi bili organizi- 
rani zgolj po teritorialnem 
principu v okviru krajevnih 
skupnosti, čeprav varianta 
dopušča tudi ustanavljanje 
poravnalnih svetov za več 
manjših krajevnih skupnosti. 

V predhodnih in končnih 
določbah je skrajšan tako 
rok za uskladitev predpisov 
kot rok za uskladitev poslo- 
vanja stalnih arbitraž in po- 
ravnalnih svetov na eno leto. 

Ta zakon ne predstavlja 
novih proračunskih obvezno- 
sti za SR Slovenijo. 

so bile obširno obrazložene 
in so tako kot predloženi os- 
nutek zakona izhajale iz tez 
za opredelitev pravosodnega 
sistema v SR Sloveniji in 
idejno-političnih izhodišč za 
ustavno preobrazbo pravosod- 
nega sistema, se ta obraz- 
ložitev v bistvu omejuje 
samo na nekatera vpra- 
šanja, katerih -rešitev se 
razlikuje od tistih v delov- 
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nih tezah. Pri teh rešitvah so 
bile upoštevane pripombe, 
predlogi in mnenja skupščin- 
skih teles, skupin delegatov 
občinskih skupščin in udele- 
žencev regionalnih poslo- 
vanj. 

Med temeljnimi določbami, 
ki so v glavnem povzete iz 
ustave SR Slovenije, je krog 
družbenopravnih oseb, ki jim 
javno tožilstvo daje predloge 
za preprečevanje družbi ne- 
varnih in škodljivih pojavov 
in za utrjevanje zakonitosti, 
družbene odgovornosti in so- 
cialistične morale, razširjen 
tudi na družbenopolitične or- 
ganizacije, s čimer je dosled- 
no uveljavljena določba 293. 
člena republiške ustave. 

Glede na stališče komisije 
za narodnosti skupščine SR 
Slovenije in nekaterih drugih 
skupščinskih teles naj bi vsi 
organizacijski pravosodni za- 
koni vključevali primerne do- 
ločbe o poslovanju na dvoje- 
zičnih območjih, je v osnutku 
"oločeno, da javna tožilstva na 
območjih, na katerih je z za- 
konom ali statutom družbe- 
nopolitične skupnosti določe- 
na enakopravna uporaba ita- 
lijanskega oziroma madžar- 
skega jezika, uporabljajo pri 
svojem poslovanju tudi itali- 
janski oziroma madžarski je- 
zik, in s tem v zvezi je dolo- 
čen dvojezični pečat takih ja- 
vnih tožilstev. Podrobnejše do 
ločbe glede na naravo dela 
javnega tožilstva niso potreb- 
ne, ker so tudi predvidene v 
noveli zakona o kazenskem 
postopku. 

Mreža javnih tožilstev v SR 
Sloveniji je prilagojena mre- 
ži rednih sodišč glede na os- 
nutek zakona o rednih sodi- 
ščih. Razen javnega tožilstva 
SR Slovenije in štirih višjih 
javnih tožilstev bo 18 temelj- 
nih javnih tožilstev (sedaj je 
v SR Sloveniji 8 okrožnih in 
19 občinskih javnih tožilstev.) 

Glede imenovanja javnih 
tožilstev in njihovih namest- 
nikov je v osnutku zakona v 
nasprotju z dosedanjo uredit- 
vijo, po kateri samo republi- 
škega javnega tožilca imenu- 
nuje republiška skupščina, 
medtem ko vse druge javne 

Skupščina SR Slovenije je 
na sejah zborov 31. marca 
1976 obravnavala in sprejela 
predlog za izdajo in osnutek 
zakona o javnem pravobra- 
nilcu. 

V predlogu zakona so upo- 
števana vsa tista stališča, 
mnenja, pripombe in predlo- 

tožilce in njihove namestnike 
postavlja republiški javni to- 
žilec, predvideno, da vse jav- 
ne tožilce in njihove namest- 
nike imenujejo skupščine us- 
treznih družbenopolitičnih 
skupščin. 

Pogoji, ki jih mora izpol- 
njevati javni tožilec in na- 
mestnik javnega tožilca, so 
enaki kot se zahtevajo za 
kandidate za sodnike rednih 
sodišč. Poleg splošnih pogo- 

, jev mora izpolnjevati tudi po- 
goje o strokovni sposobnosti, 
določene s posebnim zako- 
nom. v razpravah je bilo lz- 
i-ažerao mnenje, ki ga je pod- 
piralo tudi javno tožilstvo SR 
Slovenije, da je treba v tem 
zakonu določiti kot pogoj za 
opravljanje javnotožilske 
funkcije pravosodni izpit. 
Predlagatelj tega mnenja ne 
more upoštevati, ker je po- 
trebno način preverjanja 
strokovne usposobljenosti za 
opravljanje posameznih funk- 
cij in služb kot tudi stalno in 
sistematično izobraževanje 
ob delu zakonsko urediti za 
vse funkcionarje in strokov- 
ne delavce v pravosodnih or- 
ganih in službah. Ta vpraša- 
nja je potrebno tudi strokov- 
no proučiti, zato bodo ureje- 
riana s posebnim zakonom, ki 
bo moral biti uveljavlj&n naj- 
kasneje do konca leta 1978. 

Pogoji za razrešitev javne- 
ga tožilca ali namestnika jav- 
nega tožilca so enaki kot za 
sodnike rednih sodišč. Pogo 
ji za predčasno razrešitev ja- 
vnega tožilca ali namestni- 
ka so spremenjeni tako, da 
se zahteva pravnomočna ne- 
pogojna kazen zapora 6 mese- 
cev ali hujša kazen, kar ima- 
jo v glavnem tudi druge so- 
cialistične republike. 

V osnutku je določen tudi 
postopek za. razrešitev javne- 
ga tožilca ali njegovega na- 
mestnika. Organ, ki naj bi ta 
postopek izvedel, v osnutku 
ni določen, ker ne more biti 
dvoma, da je to lahko samo 
pristojni organ skupščine 
družbenopolitične skupnosti, 
ki javnega tožilca ali njego- 
vega namestnika imenuje in 
ki ga določa statut oziroma 
poslovnik. 

gi, ki niso v nasprotju s te- 
zami za opredelitev pravo- 
sodnega sistema v SR Slo- 
veniji in z zasnovo osnutka 
zakona, ki ga je sprejela 
skupščina SR Slovenije. Pred- 
log zakona zato opredeljuje 
funkcijo in položaj (status) 
javnega pravobranilca in or- 

ganizacijo javnega pravobra- 
nilstva SR Slovenije, ne ure- 
ja pa organizacije opravlja- 
nja javnopravobranilske 
funkcije na ravni občine, me- 
sta oziroma obalne skupno- 
sti. Glede na tako vsebino 
zakona bi bil precizen na- 
slov zakona izredno dolg. 
Sprejet je naslov, ki ga je 
predlagal odbor za družbeno- 
politični in komunalni sistem 
zbora občin, v 1. členu pa 
so opredeljena razmerja, ki 
jih ureja zakon. 

Predlagatelj . v celoti spre- 
jema argumente zakonodajno 
pravne komisije, da v skla- 
du s 324. členom ustave SR 
Slovenije z zakonom ni mo- 
goče urediti organizacije ob- 
činskih in medobčinskih jav- 
nih pravobranilstev. Občin- 
ske skupščine bodo samo- 
stojno odločile, ali bo vsa- 
ka občina imela svojega jav- 
nega pravobranilca ali pa bo 
več občin imelo skupnega 
javnega pravobranilca. Prav 
tako bodo občinske skupšči- 
ne same odločile, ali bo 
opravljanje administrativno- 
tehničnih nalog za javnega 
pravobranilca zagotovljeno v 
okviru občinske uprave ali 
pa bodo ustanovljena samo- 
stojna javna pravobranilstva 
z vsemi potrebnimi kadri. Iz 
navedenih razlogov predlaga- 
telj ni sprejel tistih predlo- 
gov, ki so se zavzemali za 
zakonsko opredelitev občin- 
skih, medobčinskih, mestnih 
oziroma temeljnih javnih pra- 
vobranilstev kot samostojnih 
institucij z lastnim strokov 
nim in administrativnotehnič- 
nim osebjem. 

Ob obravnavi osnutka za- 
kona je bilo največ pripomb 
danih na opredelitev funkci- 
je javnega pravobranilca. 

Glede zakonitega zastopst- 
va je predlagatelj sprejel pri- 
pombo odbora za družbeno 
politični in komunalni sistem 
zbora občin, da se poleg or- 
ganov in skladov družbeno- 
političnih skupnosti, ki so 
pravne osebe, navedejo tudi 
organizacije teh skupnosti. 

Glede zastopanja po po- 
oblastilu so bila mnenja de- 
ljena. Več delegatov se je za- 
vzelo za najširšo možnost 
mandatnega zastopania vseh 
samoupravnih interesnih 
skupnosti, večina pa je pod- 
prla tisto variantno rešitev 
iz osnutka zakona, po kate- 
ri sme javni, pravobranilec 
zastopati po pooblastilu sa 
moupravne interesne skupno- 
sti, ki so del skupščinskega 
sistema in organizacije, ki 

imajo v teh skupnostih sta 
tus članov-izvajalcev. 

Stališče predlagatelja zako- 
na je, da je čista in perspek- 
tivna le rešitev, ki je dana 
v tezah za opredelitev pra- 
vosodnega sistema v SR Slo- 
veniji. Tako rešitev je spre- 
jel republiški svet za vpra- 
šanja družbene ureditve, pod- 
prl družbenopolitični zbor 
na seji 23. januarja 1976, ob 
obravnavi osnutka zakona pa 
sta jo v celoti podprla od- 
bor za družbenopolitični si 
stem družbenopolitičnega zbo- 
ra in komisija za pravosodje 

Glede na dejstvo, da samo- 
upravne interesne skupno 
sti, ki so del skupščinskega 
sistema in organizacije v teh 
skupnostih nimajo ustreznih 
strokovnih kadrov, ki bi te 
skupnosti in organizacije za- 
stopali v premoženjskoprav- 
nih zadevah pred sodišči, od- 
vetniki in obstoječe službe 
pravne pomoči pa ne more- 
jo povsod prevzeti teh na- 
log, se kaže potreba po pre- 
hodni, začasni rešitvi, ki bi 
omogočila zastopanje teh 
skupnosti in organizacij po 
javnem pravobranilcu. Pred- 
lagatelj je zato sprejel pred- 
log komisije za pravosodje, 
da se mandatno nastopanje 
samoupravnih interesnih 
skupnosti, ki so del skup- 
ščinskega sistema in orga- 
nizacij, ki imajo v teh skup- 
nostih položaj članov-izvajal- 
cev, vnese med prehodne do- 
ločbe predloga zakona, s 
tem da se taka rešitev ča- 
sovno omeji na pet let. 

V predlog zakona ni pre- 
vzeta tista določba osnutka, 
po kateri bi bil javni pravo- 
branilec na podlagi poseb- 
nih zakonov upravičen sa- 
mostojno opravljati dejanja 
oziroma sprejemati ukrepe 
za pravno, varstvo premo- 
ženjskih pravic in koristi 
družbene skupnosti. Predla- 
gatelj meni, da so te even- 
tualne pravice in dolžnosti 
javnega pravobranilca že vse- 
bovane v tem zakonu in jih 
ni treba posebej navajati. 

Osnutek je v primerih, ko 
bi moral isti javni pravo- 
branilec zastopati dve ose- 
bi, katerih koristi si naspro- 
tujeta, izrecno določil, kdo 
zastopa republiko, občino, 
mesto, državni organ oziro- 
ma organizacijo ali sklad in 
kdo krajevno skupnost. Ob 
upoštevanju danih pripomb 
vsebuje predlog rešitev, po 
kateri republiko zastopa 
predstavnik republiškega up- 
ravnega organa, pristojnega 
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za proradim, druge omenje- 
ne družbenopravne osebe pa 
oseba, določena s statutom 
družbenopolitične skupnosti 
oziroma krajevne skupnosti 
ali oseba, ki jo pooblasti 
skupščina družbenopolitične 
skupnosti, oziroma svet kra- 
jevne skupnosti. 

Predlog zadržuje rešitev, 
da imenujejo javnega pravo- 
branilca skupščine družbeno- 
političnih skupnosti. Pobli- 
že in enotno pa je urejen 
postopek glede imenovanja 
javnega pravobranilca, s tem 
da je izrecno poudarjeno, da 
je javni pravobranilec imeno- 
van na predlog pristojnega 
izvršnega sveta, predhodno 
pa mora biti po SZDL 
opravljen tudi kandidacijski 
postopek. S tem je poudarje- 
na ustavna pravica in dolž- 
nost SZDL, da sodeluje v 
postopkih evidentiranja in 
kandidiranja. 

Osnutek zakona je uveljav- 
ljen le odgovornost javnega 
pravobranilca za njegovo de- 
lo in dolžnost obveščanja 
proti družbenopolitičnim 
skupnostim. Po predlogu za- 
kona pa ima javni pravobra- 
nilec tudi dolžnost, da 
spremlja in proučuje druž- 
bene odnose in pojave, ki so 
pomembni za uresničevanje 
njegove funkcije, kot tudi da 
daje osebam, ki jih zastopa 
po tem zakonu ter družbeno. 

I. Ustavna podlaga 

Ustavna podlaga za izdajo 
zakona o skupnostih za ce- 
ste je podana V določbah 
51., 66. in 70. člena ter v 
6. točki prvega odstavka 321. 
člena ustave SR Slovenije. 

Področje javnih cest tre 
nutno urejata dva zakona: 
temeljni zakon o javnih ce- 
stah (Uradni list SFRJ, št. 
37/65, 7/67 in 10/70), ki se 
uporabljata kot republiški 
zakon (razen določb členov 
1 do 35 členov 42 do 61, 1. 
in 4. točke 61. a člena, čle- 
nov 61. b, 61. c in drugega 
odstavka 61. e člena ter čle- 
nov 62. do 74. in 80. do 86., 
ki so ostale v zvezni pri- 
stojnosti), ter republiški za- 
kon o javnih cestah (Urad- 
ni list SRS, št. 51/71). Po 
določbah 24. člena ustavne- 
ga zakona za izvedbo usta- 
ve SR Slovenije je treba 
omenjena zakona uskladiti z 

političnim organizacijam 
predloge za preprečevanje 
družbi nevarnih in škodlji- 
vih pojavov in za utrjeva- 
nje zakonitosti družbene od- 
govornosti in socialistične 
morale. S tako dopolnjenim 
besedilom so dolžnosti tega 
organa prilagojene dolžnostim 
drugih pravosodnih organov. 

Določbe o razrešitvi jav- 
nega pravobranilca so dopol- 
njene oziroma spremenjene v 
toliko, da so ločeno navede- 
ni primeri obvezne oziroma 
fakultativne razrešitve dolžno- 
sti. Sicer pa so te določbe 
usklajene z ustreznimi do- 
ločbami, ki veljajo za sodni- 
ke oziroma javne tožilce. No- 
va je tudi določba, po ka- 
teri je v določenih primerih 
razrešitve potrebno predhod- 
no dobiti mnenje SZDL. 

Osnutek zakona je urejeval 
pravice javnega pravobranil- 
ca SR Slovenije in njegovih 
namestnikov za primer, če 
po poteku mandatne dobe 
niso bili ponovno imenovani. 
Ker gre v tem primeru za 
vprašanje statusa javnega 
pravobranilca, ki mora biti 
enak za te funkcionarje na 
vseh nivojih, je v predlogu 
zakona zadevna rešitev med 
splošnimi ;n skupščinskimi 
določbami. 

Za izvedbo zakona niso po- 
trebna za. SR Slovenijo do- 
datna finančna sfedstva. 

ustavo SR Slovenije najpo- 
zneje do 30. junija 1977. 

Samoupravno organizira- 
nost ter z njo v zvezi usta- 
novitev samoupravne interes- 
ne skupnosti za ceste je 
predvidel že obstoječi repub- 
liški zakon o javnih cestah. 
Glede na nova izhodišča in 
ustavne rešitve na področju 
samoupravnih interesnih 
skupnosti za javne ceste, ki 
morajo dosledno upoštevati 
nove družbenoekonomske od- 
nose ter čvrsteišo samouprav- 
no organiziranost ter zagoto- 
viti uveljavitev posebnega 
družbenega interesa na po- 
dročju javnih cest, je treba 
z novim zakonom ta izhodi- 
šča in ustavne rešitve kon- 
kretizirati. 

II. Temeljne rešitve zakona 

Glede na nova izhodišča in 
ustavne rešitve na področju 
samoupravnih interesnih 

skupnosti, ki so čvrstejša, 
jasnejša in popolnejša kot 
so bila začrtana v ustavnih 
amandmajih 1971. leta, je po: 

trebna celovita preobrazba 
republiške skupnosti za ce- 
ste. Tu ne gre le za uskla- 
jevanje z ustavo obstoječe 
skupnosti ža ceste, pač pa 
gre za novo organiziranje sa- 
moupravnih interesnih skup- 
nosti za ceste, z novo vse- 
bino dela, notranjo organiza- 
cijo, članstvom in za vzpo- 
stavitev delegatskih odnosov. 

Zakon bo izhajal iz ugoto- 
vitve, da je dejavnost skup- 
nosti za ceste posebnega 
družbenega pomena. Takšna 
opredelitev opravičuje obvez- 
no ustanovitev interesnih 
skupnosti na področju jav- 
nih cest. 

Osnutek zakona predvideva 
obvezno članstvo v interesni 
skupnosti delavcev po temelj- 
nih organizacijah združenega 
dela ter delovnih ljudi in ob- 
čanov po krajevnih skupno- 
stih, skupaj ž delavci temelj 
nih organizacij združenega 
dela, ki opravljajo dejavnost 
v cestnem gospodarstvu. Ta 
ko članstvo je predvideno 
glede na to. da je za javne 
ceste resnično zainteresiran 
najširši krog delovnih ljudi 
in občanov ter skoraj ce- 
lotno združeno delo. 

V skupnostih za ceste čla- 
ni zadovoljujejo svoje oseb- 
ne in skupne potrebe na po- 
dročju javnih cest, enako- 
pravno in skupno oblikuje- 
jo politiko razvoja javnih 
cest in določajo programe 
razvoja, združujejo sredstva 
in določajo namen njihove 
uporabe ter uresničujejo dru- 
ge skupne interese. 

Člani ustanovijo skupnost 
za ceste s samoupravnim spo- 
razumom o ustanovitvi. 

Z osnutkom zakona so 
pređ.videne območne skup- 
nosti za ceste in skupnost 
za ceste SR Slovenije. Ob- 
močje območne skupnosti 
bodo člani določili s samo- 
upravnim sporazumom o 
ustanovitvi te skupnosti. Os- 
novno vodilo za tako pred- 
lagano opredelitev samo- 
uprave na tem področju je 
bilo v tem, da naj uporab- 
niki cest odločaio, sklepaio 
in ukrepajo v okviru svojih 
pravic in dolžnosti, o vseh 
javnih cestah s svojega ob- 
močja, od najnepomembnej- 
še do magistralne ceste. Upo- 
rabniki javnih cest moramo 
biti pri samoupravi na po- 
dročju javnih cest zavestno 

angažirani, če hočemo dose- 
či kvalitetne premike v tej 
smeri. Kljub temu, da bo- 
do člani območno skupnost 
ustanovili s samoupravnim 
sporazumom, naj bi zakon 
v grobem okvalificiral, da je 
območje zaokroženi del cest- 
nega omrežja, ki tvori funk- 
cionalno, gospodarsko-eko. 
nomsko ceio-to, na ka- 
terem se zagotavlja dohod- 
kovna soodvisnost in eko- 
nomska solidarnost med ob- 
činami. 

Z namenom, da se omogo- 
či čim popolnejše in nepo- 
sredno uresničevanje samo- 
upravnih interesov in ures- 
ničevanje določenih skupnih 
pravic in interesov, se lah- 
ko člani v okviru območne 
skupnosti v skladu s samo- 
upravnim sporazumom ozi- 
roma statutom organizirajo 
v temeljno skupnost ali 
enoto za območje občine. V 
kolikor pa tega ne želiio, 
lahko uresničujejo zadeve 
lokalnega pomena v okviru 
občinskih komunalnih skup- 
nosti. Ustanovitev temeljnih 
skupnosti oziroma enot ob- 
močne skupnosti predvideva 
zakon zaradi tega, da se ob- 
močne skupnosti ne bi ob- 
remenjevale s problemi, ki 
so izključno lokalnega znača- 
ja oziroma vezani le na po- 
samezno občino. 

Skupnost za ceste ima 
skupščino, ki jo sestavljata 
zbor delegatov uporabnikov 
in zbor delegatov izvajalcev. 

V skupščino območne skup- 
nosti za ceste izvolijo dele- 
gate delavci temeljnih orga- 
nizacij združenega dela s po- 
dročja gospodarstva ter de- 
lovni ijudje v krajevnih 
skupnostih, v skladu s sa- 
moupravnim sporazumom o 
ustanovitvi skupnosti. 

V skupščino skupnosti za 
ceste SR Slovenije delegira- 
jo delegate ustrezni zbori ob- 
močnih skupnosti. 

Delegatska baza za območ- 
ne skupnosti so TOZD, ki 
so zavezanci za davek iz do- 
hodka TOZD (to so TOZD 
v gospodarstvu) in krajevne 
skupnosti. Delegatska baza 
za skupnost za ceste SR Slo- 
venije pa so območne skup- 
nosti oziroma zbori skupščin 
teh skupnosti. Pri predlaga- 
nju te rešitve nas je vodi- 
la predvsem usklajevalna 
funkcija skupnosti za ceste 
SR Slovenije, ki bo s takim 
delegiranjem nedvomno zago- 
tovljena. 

Osnutek zakona o skupnostih za ceste 

(ESA 517) 
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Istočasno, ko ugotavljamo, 
da mora biti vpliv uporab- 
nika na vse ceste enako mo- 
čan, ker je za vse na ob- 
močju, kjer živi oziroma de- 
la zainteresiran, moramo tu- 
di ugotoviti, da bo odločal 
o vseh zadevah s področja 
cestnega gospodarstva svoje- 
ga območja v okviru območ- 
ne skupnosti. Zaradi tega v 
osnutku predvidevamo, da 
bodo v območnih skupno 
stih za ceste člani sprejema- 
li dolgoročne in srednjeročne 
načrte raavoja javnih cest na 
svojem območju, letne na 
črte za javne ceste, skrbeli 
za izvajanje teh načrtov ter 
zagotavljali materialne pogo- 
je za njihovo uresničevanje. 

V skupnosti za ceste SR 
Slovenije, ki bo predvsem 
mesto usklajevanja in dogo- 
varjanja ter reševanja zadev 
republiškega pomena s po- 
dročja cestnega gospodarst- 
va pa bodo člani uresniče- 
vali skupne interese tako, da 
bodo skrbeli za skladen raz 
voj cestnega omrežja glede 
na policentričen razvoj Slo- 
venije, usklajevali in nato 
sprejemali dolgoročne in 
srednjeročne načrte razvoja 
cest v Sloveniji. Pri tem je 
potrebno poudariti, da bodo 
te programe razvoja območ- 
ne skupnosti samostojno rv 
črtovale, v skupnosti za ce- 
ste SR Slovenije v tem pri. 
meru pa bo tudi usklajeva 
nje programov razvoja cest 
z realnimi možnostmi izvr 
šitve teh programov. 

V skupnosti za ceste SR 
Slovenije bodo njeni člani 
urejevali tudi zadeve v zve- 
zi z gradnjo in rekonstruk- 
cijo mednarodnih cest in 
tistih cest, ki so republiške- 
ga pomena. Katere so ceste 
republiškega pomena, bodo 
določili s samoupravnim spo. 
razumom o ustanovitvi skup- 
nosti. Nadalje sodijo v pri- 
stojnost skupnosti za ceste 
SR Slovenije še zadeve, ki 
se nanašajo na ceste v ob- 
mejnih območjih in zadeve 
v zvezi z razvojem in vzdr- 
ževanjem cest v manj raz- 
vitih območjih republike. 

Iz tega je razvidno, da gre 
za zadeve, ki se niti smotr. 
no niti učinkovito ne bi da- 
le reševati na ožjem območ- 
ju. Poleg tega pa to terja- 
jo enotna in skladna poli- 
tika razvoja cestnega omrež- 
ja v republiki, kakor tudi 
zagotovitev določene kvalite- 
te celotnega cestnega omrež- 
ja, ne glede na sredstva, 
zbrana po območjih (tu gre 

predvsem za solidarnostno 
združevanje za manj razvi- 
ta in obmejna območja). 

Za izvrševanje nalog v okvi- 
ru skupnosti za ceste SR 
Slovenije območne skupnosti 
samoupravno združujejo 
sredstva. Samoupravno se 
namreč sporazumejo o viši- 
ni in načinu združevanja po- 
trebnih sredstev za uresni- 
čevanje omenjenih skupnih 
interesov. 

Dolgoročni in srednjeročni 
plan razvoja cest v Sloveni- 
ji sprejme skupščina skup- 
nosti za ceste SR Slovenije 
v soglasju s skupščino SR 
Slovenije. 

Osnutek predvideva pre- 
obrazbo zbiranja sredstev za 
javne ceste. Samoupravno 
združevanje sredstev uporab- 
nikov za vlaganja v javne 
ceste je pogoj za razvoj cest- 
nega gospodarstva, ter za la. 
sten razvoj uporabnikov cest 
ter njihova družbena obvez- 
nost. Uporabniki cest bodo 
sklepali v okviru interesne 
skupnosti samoupravne spo- 
razume o združevanju sred- 
stev za zagotovitev dogovor- 
jenega razvoja cestnega go- 
spodarstva. Samoupravno 
združevanje sredstev, katere, 
ga obseg, kriteriji in pogoji 
za združevanje se bodo do- 
ločali sporazumno v okviru 
skupnosti za ceste SR Slo 
venije, bo postalo temeljni 
vir zbiranja sredstev za iz 
vedbo osnovnih ciljev sred 
njeročnega razvoja javnih 
cest. 

Ce pa sredstev vendarle 
ne bi bilo mogoče zagotovi- 
ti po poti samoupravnega 
sporazumevanja, bo zakon 
predvidel, da bo lahko izvrš- 
ni svet. skupščine SR Slove 
nije predlagal skupščini SR 
Slovenije, da predpiše ob 
vezno združevanje sredstev 
(za izvedbo osnovnih ciljev 
predvidenih v srednjeročnem 
načrtu). 

V kolikor sredstva, ki se 
bodo zbrala v območni skup- 
nosti, ne bi zadoščala za re- 
alizacijo sprejetih programov, 
bo območna skupnost izde- 
lala predlog o dodatnem 
združevanju. 

Območne skupnosti so v 
prvi vrsti dolžne zagotoviti 

sredstva za vzdrževanje jav- 
nih cest. Glede na to, da 
nekatere ne bodo zbrale do- 
volj teh sredstev, bo zakon 
predvidel posebno združeva- 
nje sredstev ostalih skupno- 
sti za te potrebe. 

Ker pa je financiranje jav- 
nih cest zaenkrat še v celo- 
ti urejeno z zveznim temelj, 
nim zakonom o javnih ce- 
stah (61. a člen), ta pa še 
ni usklajen z ustavo SFRJ, 
ne bo možno v celoti takoj 
preiti na samoupravno zbi- 
ranje sredstev, temveč bo 
treba v prehodnem obdobju 
ob novem sistemu zadržati 
še obstoječi sistem in vire. 
Čimprej pa bo treba dose 
či v federaciji uskladitev z 
ustavo SFRJ določb temelj- 
nega zakona o javnih cestah 

Poudariti bi bilo potrebno, 
da je v smislu ustavnih na- 
čel nujno, da tudi financi- 
ranje oziroma združevanje 
sredstev preide na interesne 
skupnosti. Kakor tudi dejst- 
vo, da so sedaj veljavni vi- 
ri (bencinski dinar, cestne 
pristojbine itd.) tudi v bo- 
doče najobjektivnejši kriteri- 
ji glede na uporabo ce- 
ste, hkrati pa tudi skraj- 
no realni, zaradi česar bi 
tudi morali biti prenešeni 
na interesne skupnosti. V ko- 
likor to ne bi bilo izvede- 
no, potem velja poudariti, da 
bi gospodarstvo moralo zdru- 
ževati še več sredstev, tj. 
vsa sredstva, ki se sedaj zbi- 
rajo na podlagi zakonov za 
javne ceste. S tem pa se po- 
stavlja istočasno tudi smi- 
sel in delovanje interesnih 
skupnosti. Doseči je treba, 
da bodo delovni ljudje v 
skupnostih za ceste dejan- 
sko lahko vplivali na obli- 
kovanje cen in sodelovali pri 
določanju politike cen goriv, 
ki se v cestnem prometu 
uporabljajo, da se te cene 
ne bodo določale adminis*-- 
tivno ter neodvisno od upo 
rabnikov. '3okler območne 
skupnosti ne bodo v okviru 
skupnosti za ceste SR Slo 
venije sprejele samouprava- 
sporazum o virih, kriterijih 
višini in načinu združe- 
vanja sredstev za ceste, bo 
do ostali v veljavi dosedi 
nji viri sredstev za ceste. 

Predlog zakona o prometu 
z nepremičninami (ESA 504) 

Zbor združenega dela in 10. marca 1976 obravnavala 
zbor občin skupščine SR predlog za izdajo zakona z 
Slovenije sta na sejah dne osnutkom zakona o prome- 

tu z nepremičninami in spre- 
jela sklep, da se predlog za 
izdajo tega zakona z osnut- 
kom sprejme Pri pripravi 
predloga zakona naj predla-, 
gatelj upošteva predloge, da- 
ne v poročilih skupščinskih 
teles m ostalih gradivih ter 
predloge, dane v razpravi na 
seji zbora. 

Odbor za stanovanjsko-ko- 
munalna vprašanja zbora 
združenega dela in odbor za 
urbanizem zbora občin sta 
predlagala, da naj bi druž- 
bene pravne osebe prodajale 
stavbe in posamezne dele 
stavb samo na javni dražbi, 
če ni s tem ali drugim pred- 
pisom drugače določeno. 

Odbor za družbenopolitič- 
ni sistem zbora združenega 
dela je oceni! v osnutku 
predvideno možnost, da se 
na nepremičninah v družbeni 
lastnini pridobi pravico upo- 
rabe brez plačila, kot ne- 
sprejemljivo, češ da pomeni 
ta oblika pridobivanje mate- 
rialnih dobrin zunaj okvirov 
nagrajevanja po rezultatih 
dela. Večinsko mnenje je bi- 
lo, da za takšno obliko pro- 
meta z nepremičninami (v 
kateri lahko izvršni svet iz- 
izjemoma odloči, da občan, 
društvo ali druga civilna 
pravna oseba na nepremič- 
nini v družbeni lasti pridobi 
pravico uporabe oz. lastnin- 
sko pravico orez plačila) ni 
niti razlogov niti potrebe. 
Zato naj se črta besedilo: 
»razen, če v posebej upravi- 
čenih primerih ne odloči dru- 
gače , izvršni svet skupščine 
SR Slovenije« Ce bi se po- 
kazalo, da taki upravičeni 
primeri vseeno obstoje, naj 
se v zakonu določijo osnov- 
na merila, ki so pogoj za 
pridobitex takih pravic in 
kdo lahko predlaga kandida- 
te. Pri tem je treba zago- 
toviti t.udi javnost, takih od- 
ločitev in izločiti možnost 
pridobitve .astninske pravice 
tako, da bi se lahko pridobi- 
la samo pravica brezplačne 
uporabe. 

Pripombo j« predlagatelj 
proučil in jo deloma upošte- 
val. Tako je izločil občana iz 
kroga subjektov, ki lahko iz- 
jemoma pridobijo brezplač- 
no lastinsko pravico na ne- 
premičninah v družbeni last- 
nini. Predlagatelj je nadalje 
upošteval i,udi pripombe, da 
se 'astninska pravica na teh 
nepremičninah tudi izjemo- 
ma ne more pridobiti, prido- 
bi se lahko le pravica brez- 
plačne uporabe, V praksi bi 
prihajali v poštev takšni sub- 
jekti, kot so razna društva 
(Rdeči križ, Planinska drašt- 
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va in podobno), katerih os- 
novni namen je zadovoljeva- 
nje širših družbenih ciljev. 
Ker bi bilo kriterij za pri- 
dobitev te pravice težko ob- 
jektivno opredeliti, je v za- 
konu dano pooblastilo izvr- 
šnemu svetu skupščine SRS, 
da sam prosto presodi o ta- 
kih morebitnih izjemah. Upo- 
števana je oila tudi pripom- 
ba, da naj bo zagotovljena 
javnost takin odločitev, zara- 
di česar določa predlog za- 
kona, da ooda predlog za 
eventualno izjemno pridobi- 
tev pravice brezplačne upo- 
rabe družbenopolitična orga- 
nizacija. 

Načelnemu vprašanju za- 
konodajno-pravne komisije 
skupščine SR Slovenije o 
tem, da bi oilo treba področ- 
je prometa z nepremičnina- 
mi urediti enotno s sistem- 
skim zakonom, kar se po 
stavlja še posebej ob spre- 
jemanju zveznega zakona o 
združenem ^elu, ki bo vse- 
boval tudi določbe glede sred- 
stev v družbeni lastnini, je 
predlagatelj posvetil poseb- 
no pozornost še pred pripra- 
vo predloga za izdajo zako 

Zbor združenega dela in 
zbor občin skupščine SR 
Slovenije sta na sejah dne 
10. marca 1976 obravnavala 
predlog za izdajo zakona o 
prenehanju lastninske pravi- 
ce in drugih pravic na zem- 
ljiščih, namenjenih za kom- 
pleksno graditev in osnutek 
zakona ter sprejela sklep, da 
se predlog za izdajo zakona 
z osnutkom sprejme, pri pri- 
pravi predloga zakona pa naj 
predlagatelj upošteva predlo- 
ge, dane v poročilih skup- 
ščinskih teles in ostalih gra 
divih ter predloge, dane v 
razpravi na seji zborov. 

Na tej podlagi je predlaga- 
telj pripravil predlog zakona 
o prenehanju lastninske pra- 
vice in drugih pravic na zem- 
ljiščih, namenjenih za kom- 
pleksno graditev. V predlogu 
zakona so upoštevani v veči- 
ni vsi predlogi skupščinskih 
teles in razprave. 

Glede na pripombo odbo 
ra za stanovanjsko-komunal 
na vprašanja in varstvo oko- 
lja zbora združenega dela in 
odbora za urbanizem, stano- 
vanjsko-komunalna vprašanja 
in varstvo okolja zbora 0b 

na o prometu z nepremični- 
nami. Menil je namreč, da 
zakonodajna razvejanost na 
področju prometa z nepre- 
mičninami terja enotno in 
zaokroženo rešitev celotne 
problematike prometa z ne 
premičninami, kar seveda za- 
visi od kompleksne ureditve 
temeljnih pravic glede sred- 
stev v družbeni lastnini, kar 
spada v zvezno pristojnost. 
Dotlej pa je še vedno potreb- 
no, da republika uredi vpra- 
šanje prometa z nepremični- 
nami. Taka ureditev nedvom- 
no pomeni le parcialni pri- 
stop k reševanju problemati- 
ke, vendar do zgraditve ce- 
lotega sistema kodifikacije 
zemljiškega prava še ni mo- 
goča. 

Pripombo komisije, da je 
načelo vestnosti in poštenosti 
kot splošno načelo civilnega 
prava že upoštevano v prav- 
nem prometu in ga ni po- 
trebno še posebej zakonsko 
opredeljevati, je predlagatelj 
v celoti upošteval. 

Za izvedbo zakona niso po- 
trebna posebna finančna sred- 
stva. 

čin je predlagatelj odstopil 
od zahteve, da mora biti od- 
loku o določitvi, katero zem- 
ljišče je namenjeno za sta- 
novanjsko ;n drugačno kom- 
pleksno graditev priložen tu- 
di arhitektonski de! zazidal- 
nega načrta, ker je ta vse- 
bovan že v zazidalnem načr- 
tu. Upoštevan je tudi pred- 
log, da upravičenec vloži za- 
htevo po uveljavitvi pred- 
nostne pravice v 60 dneh, 
potem ko dobi pismeno ob- 
vestilo pristojnega organa, da 
na razlaščenem zemljišču la- 
hko uveljavlja prednostno 
pravico. 

V zvezi s predlogom od- 
bora za družbenopolitični si- 
stem zbora združenega dela 
glede na pripombe javnega 
tožilstva SR Slovenije je pred- 
lagatelj dopolnil besedilo v 
tem smislu, da se za stav- 
bo, ki je na zemljišču, na 
katerem je prenehala last- 
ninska pravica tn ki se po 
zazidalnem načrtu mora od- 
straniti, uvede postopek za 
razlastitev. S tem je zago- 
tovljeno pravno varstvo last- 
nika stavbe v skladu s pred- 
pisi o razlastitvi. Dodana je 

k tej rešitvi še določba, da 
se v takem postopku sploš- 
na korist posebej ne ugotav- 
lja. S tem se deloma tudi 
skrajša razlastitveni posto- 
pek, kar je v prid nitrejši 
realizaciji kompleksne izgrad 
nje. V tem smislu je zado- 
ščeno tudi opozorilom od- 
bora za družbenopolitični in 
komunalni sistem zbora ob- 
čin. 

Pripombam zakonodajno 
pravne komisije je bilo v 
celoti ugodeno, razen pri- 
pombi, ki jo pojasnjujejo 
v 3. točki. Tako je ? zakon- 
skem predlogu uveljavljeno 
načelo, da lastninsko pravico 
na zemljišču, namenjenem 
za kompleksno izgradnjo, 
pridobi le občina Nadalje je 
upoštevan predlog glede raz- 
zastitve stavbe, ki se po za- 
zidalnem -načrtu mora od- 
straniti. Predvidena je tudi 
možnost, da se investitorju, 
ki ima na zemljišču predno- 
stno pravico uporabe, pa 
stavbe iz opravičljivih raz- 
logov ni zgradil do tretje 
gradbene faze v predpisa- 
nem roku, rok izgradnje po- 
daljša. 

V razpravi na skupščinskih 
zborih so bile pojasnjene ne- 
katere pripombe, ki so jih 
dali delegati k osnutku za- 
kona, smiselno pa so v pred- 
logu zakona upoštevane še 
dve njihove pripombe z 
izjemo stališča, ki ni bilo 
sprejeto, namreč, da osnu- 
tek zakona ni v skladu z za- 
konom o prodaji stanovanj- 
skih hiš in stanovanj v dru- 
žbeni lastnim. Ta zakon je 
namreč lex specialis in zanj 
predloženi zakon ne velja. 

Predlagatelj ni mogel upo- 
števati naslednjih predlogov: 

1. Odbor za stanovanjsko- 
komunalna vprašanja in var- 
stvo okolja zbora združene- 
ga dela in odbor za urbani- 
zem, stanovanjsko-komunal- 
na vprašanja in varstvo oko- 
lja zbora občin sta predla- 
gala proučitev možnosti za 
združitev postopka za spre- 
jemanje zazidalnih načrtov 
s postopkom za sprejem od- 
lokov o določitvi katero 
zemljišče je namenjeno za 
stanovanjsko in drugačno 
kompleksno graditev. Za 
združitev postopkov po su- 
gestijah predlagateljev ni ovi- 
re tudi že po osnutku zako- 
na, če gre za nov zazidalni 
načrt in za območje, name 
njeno za kompleksno gradi 
tev. V takem združenem po- 
stopku je treba seveda upo- 
števati tako določbe zakona 
o urbanističnem planiranju 
o javni razgrnitvi in nači- 

nu sprejemanja zazidalnega 
načrta kasor tudi določbe 
tega zakona. Će pa naj se 
na podlagi ze sprejetega za- 
zidalnega načrta — taki pri- 
meri bodo v prvem obdob- 
ju prevladujoči — izda od- 
lok o prenehanju lastninske 
pravice, pa takega postopka 
ni mogoče združiti, ker bi to 
pomenilo, da se mora zazi- 
dalni načrt anova sprejeti. 

2. Mnenje, izraženo v ome- 
njenih odborih naj bi se pre- 
pustilo občinskim skupšči- 
nam, da same odločajo, ka- 
tera naselja se štejejo za me- 
sto ali naselje mestnega zna- 
čaja, brez mnenja republiš- 
kega komiteja za družbeno 
planiranje in informacijski 
sistem in republiškega sekre- 
tariata za urbanizem ni bi- 
lo mogoče sprejeti, ker je 
treba upoštevati enotnost 
kriterijev m politike urban- 
skega razvoja v Sloveniji, ki 
jo določa resolucija o pogla- 
vitnih smotrih in smernicah 
za urejanje prostora (Uradni 
list SRS, št. 43/73). 

3. Na zakonodajno-pravni 
komisiji je bil Izražen po- 
mislek, ali je sploh možna 
na zemljiščih, ki so prešla v 
družbeno .astaino, kakršna- 
koli privatizacija te lastnine 
in ali je mogoče iz lastninske 
pravice, ki ostane na stavbi, 
ki ni prešla v družbeno last- 
nino, pridobivati še druge 
pravice na zemljišču v druž- 
beni lastnini s tem, da se si- 
cer omejuje rok trajanja teh 
pravic na čas. dokler stavba 
stoji. Menimo, da v takih 
primerih ne gre za privati- 
zacijo te lastnine, temveč za 
ureditev odnosov med last- 
nikom stavbe in družbo v 
smislu že sprejetih sistem- 
skih rešitev. 

4. Odbor za družbenopoli- 
tični sistem in komunalni si- 
stem je predlagal proučitev 
možnosti, ia lahko prejšnji 
lastnik uveljavlja prednostno 
pravico na več parcel, če ima 
več otrok. Predlog po teme- 
ljiti proučitvi vseh okoli- 
ščin ni mogel biti sprejet, 
ker je prednostna pravica 
prejšnjega lastnika osebna 
pravica in :z nje ni mogoče 
izvajati nadaljnjih pravic za 
lastnikove otroke, razen v pri- 
merih, ko upravičenec to svo- 
jo pravico nanje prenese s 
pravnim poslom. Sprejetje 
predlagane rešitve bi tudi 
imelo za posledico zmanjša- 
nje obsega kompleksne grad- 
nje, namenjene za občane, 
ki še nimajo urejenega sta- 
novanjskega vprašanja, kar 
je bil tudi temeljni motiv 
za uvedbo prenehanja lastni- 

Predlog zakona o prenehanju 

lastninske pravice in drugih pravic 
na zemljiščih, namenjenih 

za kompleksno graditev (ESA 502) 
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ne za zemljiščih v smislu 
98. člena Ustave. Tak pred- 
log bi tudi favoriziral zaseb- 
no lastnino na zemljiščih 
pred drugimi splošnimi dru- 
žbenimi interesi. 

Za izvedbo zakona bodo 

morala biti zagotovljena sred- 
stva iz proračunov občin, kot 
je bilo to doslej v prime- 
rih razlastitve zemljiških 
kompleksov po zakonu o raz- 
lastitvi in o prenosu pravice 
uporabe. 

Predlog zakona o pravicah 

na delih stavb (ESA 503) 

Predlog za izdajo zakona o 
pravicah na delih stavb in 
osnutek tega zakona sta 
sprejela zbor združenega dela 
in zbor občin skupščine SR 
Slovenije na sejah dne 10. 
marca 1976. 

K zakonskemu osnutku so 
podali stališča, mnenja, pri- 
pombe in predloge zakono- 
dajno-pravna komisija skup- 
ščine SR Slovenije ter skupi- 
ni delegatov skupščine obči- 
ne Ljubljana-Bežigrad, ki de- 
legirata delegate v zbor zdru- 
ženega dela z gospodaskega 
področja in v zbor občin 
skupščine SR Slovenije. 

Pri predlogu zakona so 
upoštevana stališča, mnenja, 
pripombe in predlogi nave- 
denih teles skupščine SR Slo- 
venije. 

Tako je na pripombo zako- 
nodaj no-pravne komisije do- 
ločneje opredeljena dolžnost 
etažnega lastnika k prispeva- 
nju stroškov za vzdrževanje 
skupnih delov stavb. 

V zvezi s stališčem zako- 
nodajno-pravne komisije, da 
naj se prouči možnost, da bi 
posebno pravico rabe vsebin- 
sko opredelila pristojna ob- 
činska skupščina, pri čemer 
bi ta morala upoštevati, da 
gre za posebno pravico rabe 
na družbenem zemljišču in 
da ta pravica ni vezana na 
etažno lastnino, predlog za- 
kona opušča posebno pravi- 
co rabe na zemljišču, ki si- 
ser pripada stavbi v etažni 
lastnini, ni pa potrebno za 
njeno redno rabo. Tako pred- 
log zakona upošteva samo 
skupno trajno pravico upo- 
rabe na zemljišču, na kate- 
rem stoji stavba in na zem- 
ljišču, 'ki je potrebno za nje- 
no redni rabo, ker sta samo 
ti dve pravici vezani na 
etažno lastnino. Razpolaganje 
z družbenim zemljiščem, ki 
sicer pripada stavbi v etažni 
lastnini, ni pa potrebno za 
njeno redno rabo, bo pa ure- 
jeno v zakonu o gospodarje- 
nju s stavbnimi zemljišči, 
kamor sistematsko tudi spa- 
da. 

Upoštevan je tudi predlog 
zakonodaj no-pravne komisije 
o preciznejši opredelitvi ob- 

ničnosti — pismeno obliko ninami). 
(prim. 5. člen predloga za- Za izvedbo zakona niso po- 
kona o prometu z nepremič- trebna finančna sredstva. 

Predlog zakona o spremembah 

in dopolnitvah zakona o razlastitvi 

in prisilnem prenosu pravic uporabe 

(ESA 505) 

veznosti etažnega lastnika do 
popravil na svojem posamez- 
nem delu stavbe zaradi odvr- 
nitve škode na posameznem 
delu stavbe drugega etažne- 
ga lastnika ali na skupnih 
delih stavbe ter stališče te 
komisije, da bi bilo primer- 
neje, da bi namesto samoup- 
ravne stanovanjske skupnosti 
predpisala splošne pogoje o 
vzajemnih razmerjih med 
etažnimi lastniki občinska 
skupščina. 

Upoštevan je tudi predlog 
zakonodajno-pravne komisije 
skupščine SR Slovenije in 
skupin delegatov skupščine 
občine Ljubljana-Bežigrad, ki 
delegira delegate v zbor zdru- 
ženega dela z gospodarskega 
področja in v zbor občin 
skupščine SR Slovenije o 
vključitvi V. poglavja veljav- 
nega zveznega zakona o last- 
nini na delih stavb (Uradni 
list SFRJ, št. 43/65), ki go- 
vori o vknjižbi etažne lastni- 
ne v predlog zakona. Določbe 
navedenega poglavja zvezne- 
ga zakona so ustrezno vklju- 
čene v predlog zakona. 

Predlagane določbe so v 
skladu z ustavnim sistemom. 

Glede sugestije zakonodaj- 
no-pravne komisije, da naj se 
pri vknjižbi etažne lastnine 
prouči možnost sodobnejših 
rešitev, pa opozarjamo na 
dejstvo, da je to odvisno od 
celotnega sistema evidence 
nepr ričnin, kamor spada 
med drugim poleg katastra 
tudi zemljiška knjiga. Ta za- 
kon, ki urejuje samo poseb- 
no vrsto zemljiških knjig, ta- 
ko ne bi smel odstopati od 
dosedanje ureditve in ne pre- 
judicirati celotnega sistema 
evidence nepremičnin. 

V predlog zakona je vnese- 
na tudi nova določba, ki do- 
loča, da so nične pogodbe, ki 
jih lastniki in uporabniki ide- 
alnih delov stavb glede spre- 
membe teh delov v etažno 
lastnino ali pa glede uporabe 
teh delov ne sklenejo v pis- 
meni obliki. Te nove določ- 
be so v skladu z uveljavlje- 
nim sistemom, ki za vsako 
razpolaganje z nepremični- 
nami zahteva — pod sankcijo 

Zbor združenega dela in 
zbor občin skupščine SR 
Slovenije sta na sejah dne 
10. marca 1976 obravnavala 
predlog za izdajo zakona o 
spremembah in dopolnitvah 
zakona o razlastitvi in o pri- 
silnem prenosu pravice upo- 
rabe z osnutkom zakona, in 
sprejela sklep, da se pred- 
log za izdajo zakona z os- 
nutkom sprejme. Pri pripra- 
vi predloga zakona naj pred- 
lagatelj upošteva predloge, 
dane v poročilih skupščin- 
skih teles in ostalih gradi 
vih ter predloge, dane v raz- 
pravi na seji zborov. 

Na zakonski osnutek so 
dali pripombe zatonodajno- 
pravna komisija skupščine 
SR Slovenije in skupina de- 
legatov zbora občin skup- 
ščine SR Slovenije iz Tol 
mina. 

Zakonodajno-pravna komi 
sija je predlagala, naj bi pro- 
učili možnost, da bi o akon- 
taciji na odškodnino odločal 
bodisi pristojni upravni or- 
gan z začasno odločbo bodi- 
si sodišče z začasno odred- 
bo glede na to, pri katerem 
od teh organov teče posto- 
pek za razlastitev. 

Predlagatelj je mnenje pro- 
učil, vendar predloga ni mo- 
gel upoštevati iz naslednjih 
razlogov: 

— po veljavnem razlastit- 
venem zakonu odloča o od- 
škodnini za razlaščanje ne 
premičnine kot edini pristoj- 
ni organ občinsko sodišče, 
na katerega območju je raz- 
laščena nepremičnina. Od- 
škodnino odmeri v nepravd- 
nem postopku. Premoženjsko- 
pravni organ, torej upravni 
organ, je pristojen le za skle- 
panje sporazumno določene 
odškodnine za razlaščene ne- 
premičnine. Za sporazumno 
določanje odškodnine je to- 
rej predpisana v veljavnem 
razlastitvenem zakonu uprav- 
na pot, medtem ko je za od- 
ločanje o odškodnini pred- 
pisana sodna pot. Ker po 
splošnih načelih vseh postop 
kov o začasni odredbi odlo 
ča isti subjekt, ki odloča 
kasneje o glavni stvari, je 

prav, da akontacijo na od- 
škodnino za razlaščene ne- 
premičnine določi sodišče, ki 
kasneje odloča tudi o višini 
odškodnine same; 

— za predlagano rešitev go- 
vori tudi načelo ekonomično- 
sti postopka, saj sodišče, po- 
tem ko se seznani z ustrez- 
nim za določitev odškodnine 
pomembnim gradivom, hitre- 
je lahko odloči o stvari; 

— drugačna rešitev tudi ne 
bi bila v skladu z intenci- 
jo veljavnega razlastitvenega 
zakona o hitrem reševanju 
odškodninskih zadev, po ka- 
teri mora upravni organ po 
poteku treh mesecev od dne- 
va, ko je postala odločba o 
razlastitvi pravnomočna, če 
sporazum o odškodnini ni 
dosežen, zbrano gradivo, po- 
membno za določitev odškod- 
nine, brez odlašanja poslati 
sodišču. Določanje akontaci- 
je pred upravnim organom 
bi torej dejansko pomenilo 
le zavlačevanje postopka za 
dokončno odločitev o višini 
odškodnine. 

Zakonodajno-pravna komi- 
sija je pripomnila, da višine 
akontacije na odškodnino ne 
bi bilo treba trdno oprede- 
liti z navedbo treh četrtin 
zneska od dokončne odškod- 
nine, in sicer zato, da ne bi 
bilo treba v takem primeru 
upoštevati vseh elementov za 
izračun dokončne odškodni- 
ne in zaslišati izvedenca. Ta- 
ko bi bil postopek hiter in 
bi dosegel svoj namen. 

Zato naj bi se v tej do- 
ločbi določilo le tri četrtine 
približnega zneska odškodni- 
ne, ocenjene po presoji or- 
gana, ki odloča o akontaciji. 

Ta pripomba vsebinske na- 
rave je z vidika namena uve- 
ljavitve instituta akontacije 
na odškodnino za razlaščene 
nepremičnine, ki pomeni . v 
bistvu ustvarjanje nekega 
provizorija po hitrem postop. 
ku, povsem utemeljena. Pred- 
lagatelj je pripombo v celo- 
ti upošteval ter izračuna 
akontacije m vezal na za- 
konsko opredeljena merila 
(kot so na primer gradbe 
na cena v razlastitvenem ob 
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močju, poprečni stroški ko- 
munalnega opremljanja, sta- 
narina v razlastitvenem ob- 
močju itd.), ki so vezana na 
mnenje izvedenca, temveč na 
približno ocenitev podatkov, 
katere je zbral v postopku 
za eventualno sporazumno 
določitev odškodnine že up 
ravni organ. 

Predlagatelj je proučil tu- 
di predlog skupine delega 
tov zbora občin skupščine 
SR Slovenije iz Tolmina za 
dopolnitev 63. člena veljav- 
nega razlastitvenega zakona. 
Po predlogu skupine naj bi 
bila vknjižba pravice upora- 
be in drugih stvarnih pra- 
vic na razlaščeni nepremič- 
nini dovoljena tudi tedaj, ka- 
dar razlastitveni upravičenec 
sodišču poleg drugih potreb- 
nih listin predloži zapisnik 
o sporazumu glede odškod- 
nine ali začasno odredbo o 
akontaciji na odškodnino in 
potrdilo banke, da je izpol- 
nil svoje obveznosti, kar za- 
deva poravnavo odškodnine 
oziroma plačilo akontacije za 
razlaščeno nepremičnino. Za- 
dostovala naj bi torej že 
predložitev »začasne odredbe 
o akontaciji« namesto »od- 

Ustavna podlaga za izdajo 
zakona je 233. člen ustave 
SRS, ki opredeljuje pravico 
človeka, da svobodno odloča 
o rojstvih otrok in da se ta 
pravica lahko omeji samo iz 
zdravstvenih razlogov. Na tej 
ustavni podlagi naj bi torej 
zakon uredil zdravstvene 
ukrepe za uresničevanje te 
pravice. 

Izhodišče zakona naj bo 
ustavna pravica človeka, da 
svobodno odloča 0 rojstvih 
otrok Izhajajoč iz te osnov- 
ne ideje, pa seveda mora 
zakon določiti zdravstvene 
razloge, zaradi katerih je lah- 
ko ta pravica omejena. Za- 
to naj zakon ne ureja samo 
prekinitve nosečnosti, ampak 
naj zajame celotno področje 
človekove reprodukcije, in to: 
— preprečevanje zanositve s 
kontracepcijo in sterilizacijo, 
— umetno prekinitev noseč- 
nosti in 
— ugotavljanje ter zdravlje- 
nje zmanjšane plodnosti. 

Zakon naj v zvezi s tem 

ločbe o odškodnini«. 
Predlagatelj predloga ni 

mogel upoštevati iz nasled- 
njih razlogov: 

— pravna varnost razlaš- 
ščenca, da bo čimprej dobil 
za razlaščene nepremičnine 
celotno odškodnino in šele 
tedaj prenehal nastopati kot 
zemljiščnoknjižni subjekt, je 
brez dvoma tako pomemben 
dejavnik, da ne dopušča spre- 
membe lastništva v zemlji1 

ški knjigi, še predno je raz- 
laščenec v smislu ustavnih 
določil prejel tudi pravično 
odškodnino za razlaščeno ne- 
premičnino; 

— utemeljeno se pričakuje, 
da bo uvedba instituta akon- 
tacije na odškodnino za raz- 
laščeno nepremičnino pospe- 
šila tudi odškodninske po- 
stopke same, kar bo omogo- 
čalo tudi zemljiškoknjižne 
spremembe v korist novih 
imetnikov pravice uporabe; 

— interes širše družbene 
skupnosti je tudi v tem, da 
stimulira čimprejšne dokonč- 
ne rešitve pravnih situacij; 
zlasti tudi obveznosti finanč- 
ne narave. 

Za izvedbo zakona niso po- 
sebna. finančna sredstva. 

zahteva svetovanje glede iz- 
bire in primerne uporabe 
sredstev in načinov za za- 
časno preprečevanje noseč- 
nosti. 

Skladno z ustavno pravico 
in upoštevajoč zdravstvene vi- 
dike, je utemeljeno, da za- 
kon ženski prizna pravico za 
umetno prekinitev nosečno- 
sti do 10 tedna nosečnosti in 
v tem primeru enostaven po- 
stopek, če pa gre za noseč- 
nost, daljšo od 10 tednov, pa 
se ta postopek vodi na komi- 
sijah prve in druge stopnje. 

Preprečevanje zanositve naj 
upošteva oba strokovno pre- 
izkušena načina — kontra- 
cepcijo in sterilizacijo — in 
naj pri tem, zlasti pri steri- 
lizaciji kot trajni preprečitvi 
zanositve postavi poleg stro 
kovno-medicinskih predvsem 
strožje socialne pogoje kot 
orevidnostni ukrep zoper mo- 
rebitno prenagljeno zahtevo 
za sterilizacijo. 

Pri tretjem načinu uresni- 
čevanja ustavne pravice đo 

svobodnega odločanja o roj- 
stvu otrok — pri ugotavlja- 
nju in zdravljenju zmanjša- 
ne plodnosti — je izhajati iz 
preizkušene medicinske prak- 
se in ob upoštevanju do se- 
daj še nepredpisanih strokov- 
nih in socialnih pogojev ter 
zadržkov, zlasti pri umetni 
osemenitvi. 

Ureditev predlagane zakon- 
ske materije ne zahteva no- 
vih finančnih obveznosti za 
družbeno-politične skupnosti 
in organizacije združenega 
dela. Financiranje tega pod- 
ročja je pravzaprav financi- 
ranje komisij, kar pomeni 
strošek pristojnih zdravstve- 
nih skupnosti, občane pa ob- 
remenjuje v višini participa- 
cije, ki jo za ta poseg pred- 
piše zdravstvena skupnost. 
To pa ne pomeni novih stroš- 

Skupščina SR Slovenije je 
na sejah zborov 31. 3. 1976 
obravnavala osnutek zakona 
o usposabljanju otrok in mla- 
dostnikov z motnjami v teles- 
nem in duševnem razvoju, ki 
ga je predložil izvršni svet 
skupščine SRS. Zbor združe- 
nega dela in zbor občin sta 
osnutek zakona sprejela m 
naročila izvršnemu svetu sku- 
pščine SRS, da na osnovi pri- 
pomb in dopolnitev v razpra- 
vi pripravi predlog zakona. V 
razpravi v odborih in v obeli 
zborih ter v široki razpravi 
v delegacijah, društvih in or 
ganizacijah za usposabljanje, 
so bile dane številne pripom 
be in predlogi, s katerimi so 
predlagatelji želeli dopolniti 
besedilo zakona in razčistiti 
nekatera odprta vprašanja. 
Predlagatelj je pripombe skr 
bno proučil in jih upošteval 
pri oblikovanju predloga za- 
kona, ni pa mogel upoštevati 
nekaterih posameznih pri- 
pomb, ki odstopajo od kon 
Cepta zakona . 

Več pripomb je bilo danih 
v zvezi z naslovom zakona 
Predlagatelj jih je upošteval 
in v skladu z besedilom 207 
člena ustave SRS razširil na 
slov tako, da se glasi: Zakon 
o izobraževanju in usposab- 
ljanju otroik in mladostnikov 
z motnjami v telesnem in du- 
ševnem razvoju. 

številne pripombe se nana 
sajo na terminologijo, ki na 
rem področju ni usklajena. 

kov, ker bo z zakonom de- 
jansko legalizirano obstoječe 
stanje, ki je bilo zlasti v zad- 
njih letih odklonjen le mini- 
malen odstotek prosilk. Ce 
pa na eni strani bolj spro- 
ščena pravica za prekinitev 
nosečnosti ustvarja večji pri- 
liv zahtevkov in stroškov, pa 
na drugi strani znatno 
manj medicinskih komplika- 
cij zdravstvenim skupnostim 
manjša njihove stroške in 
krajša ležalno dobo v bolniš- 
nicah. Teoretično lahko pri- 
čakujemo porast stroškov le 
za trajno preprečevanje zano- 
sitve. Vendar je treba raču- 
nati na kompenzacijo iz na- 
slova zmanjšanih stroškov 
pri umetni prekinitvi noseč- 
nosti in stroškov za uporabo 
srfedstev za začasno prepre- 
čevanje zanositve. 

Predlagatelj je večino pri- 
pomb upošteval. 

Predlagatelj je sprejel pri- 
pombo zakonodajno-pravne 
komisije ter je besedilo po- 
pravil taiko, da v skladu z 
51. členom ustave SR Slove- 
nije skupščina občine, kjer 
ima organizacija za usposab- 
ljanje svoj sedež, daje soglas- 
je k dolčbam statuta, s kate- 
rimi se uresničuje splošni 
družbeni interes organizacije 
za usposabljanje. 

V razpravi o osnutku zako- 
na je bila večkrat postavljana 
zahteva, da bi moralo biti 
usposabljanje vseh otrok z 
motnjami ne glede na starost 
obvezno. Taka zahteva je v 
načelu sprejemljiva, vendar 
predlagatelj meni, da je zaradi 
organizacijskih, kadrovskih 
in materialnih težav v tem 
trenutku nismo sposobni ure- 
sničiti, zato se je opredelil za 
obvezno usposabljanje šolo- 
obveznih otrok, vsem drugim 
kategorijam otrok pa je tre- 
ba zagotoviti možnost, da se 
čimprej vključijo v usposab- 
ljanje. v tem smislu je obli- 
kovan tudi predlog zakona. 

V predloženem zakonu je 
govor o nalogah samouprav- 
nih interesnih skupnosti na 
področju usposabljanja otrok 
in mladoletnikov z motnjami 
v telesnem in duševnem raz- 
voju. V razpravi osnutka za- 
kona je bila večina raaprav- 
Ijalcev mnenja, da večji del 
nalog na tem področju opra- 

Predlog za izdajo zakona 

o zdravstvenih ukrepih 

pri uresničevanju pravice 

do svobodnega odločanja o rojstvu 

otrok, z osnutkom zakona (ESA 617) 

Predlog zakona o izobraževanju 

in usposabljanju otrok 

in mladostnikov z motnjami 

v telesnem in duševnem razvoju 

(ESA 542) 
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vljajo izobraževalne skupno- 
sti, v okviru svojih delovnih 
nalog pa tudi druge samoup- 
ravne interesne skupnosti, v 
tem smislu je oblikovan tudi 
predlog zakona, ki pa hkrati 
zavezuje vse zainteresirane 
samoupravne interesne skup- 
nosti, da s samoupravnim 
sporazumom natančno opre- 
delijo svoje naloge in obvez- 
nosti ter ustanovijo skupne 
organe, ki bodo skrbeli za 
uresničevanje dogovorjene 
politike. S tem bi zagotovili 
celovito in koordinirano skrb 
za usposabljanje otrok. 

Pri poglavju o razvrščanju 
otrok so zasti pomembni ti- 
sti predlogi, ki se nanašajo 
na nosilca postopka za raz- 
vrščanje. Predlagano je bilo, 
naj bi postopek razvrščanja 
opredelili organi s področja 
vzgoje in izobraževanja, saj 
je razvrščanje eden izmed 
elementov usposabljanja. 
Predlagatelj je ponovno pro- 
učil ta predlog, vendar ga ne 
more sprejeti. Razvrščanje, 
zlasti pa posledice, ki iz tega 
izhajajo, v veliki meri pose- 
ga na področje socialnega 
skrbstva, zato menimo, da je 
primernejše, da postopek vo- 
dijo organi socialnega skrb- 
stva. Prenos teh nalog na or- 
gane vzgoje in izobraževanja 
bi v tem trenutku povzročil 
številne organizacijske težave, 
predvsem pa bi odvrnil po 
zornost od bistvenih vsebin- 
skih problemov, ki jih je tre- 
ba čimprej razrešiti. Ti pa so: 
skrb za kompleksno obravna- 
vo otroka, opazovanje otroka 
med pedagoškim procesom, 
večja zanesljivost diagnoze 
itd. 

V skladu s pripombami je 
dopolnjena tudi določba, ki 
govori o začasni napotitvi ot- 
roika na opazovanje v ustrez- 
no organizacijo za usposab- 
ljanje. 

V razpravi je bilo največ 

Vse do uveljavitve nove us- 
tave je za zadeve družbenih 
oziroma materialnih rezerv 
bila pristojna ie federacija. 
Po novi ustavi pa to pod- 
ročje ni več le vprašanje fe- 
deracije, temveč tudi vseh 
drugih druženopolitičnih sku- 
pnosti in je zato tudi v re- 
puliških in pokrajinskih us- 
tavah določilo, da le-te obli- 
kujejo svoje blagovne reizer- 

pripomb na določbo, ki go- 
vori o vrstah organizacij za 
usposabljanje. Večina raz- 
pravljalcev je bila mnenja, da 
je treba iaraz »posebna šo- 
la« črtati, ker daje otrokom, 
ki talce šole obiskujejo nega- 
tiven pečat. Predlagatelj je 
predlog sprejel, tako da pre- 
dlog zakona govori o različ- 
nih vrstah organizacij za us- 
posabljanje brez oznake »po- 
seben«. 

Organizacija in naloge 
vzgojnovarstvenih organizacij, 
osnovnih in srednjih šol so 
določene z drugimi zaikoni, 
zato jih ta zakon ne obrav- 
nava temveč opredeljuje le 
tiste naloge na področju us- 
posabljanja, ki z drugimi za- 
koni niso urejene. 

V skladu s pripombami za- 
konodajno-pravne komisije 
skupščine SR Slovenije so do- 
polnjena tista določila, ki go: 

voriijo o upravljanju organi- 
zacije za usposabljanje. 

Zakon smiseno povzema do- 
ločila iz zakona o osnovni šo- 
li in o srednjem šolstvu in ja- 
sneje opredeljuje dvodomni 
sistem upravljanja, prvo de- 
legacijo tvorijo delavci sku- 
paj s starši in v določenih 
primerih tudi učenci, drugo 
pa drugi delegati. 

Zaradi enotne terminologi- 
je na področju vzgoje in izo- 
braževanja predlagatelj ne 
more sprejeti pripombe zako- 
nodajno-pravne komisije, ki 
meni, da ne kaže z zakonom 
določati, da je individualni 
poslovni organ organizacije 
za usposablajnje ravnatelj. 
Zakoni s področja vzgoje in 
izobraževanja dajejo ravnate- 
lju vrsto odgovornih nalog, 
zato predlagatelj vztraja pri 
predlogu, naj ima tudi orga- 
nizacija za usposabljanje rav- 
natelja s takimi pooblastili 
in nalogami kot druge vzgoj- 
noizobraževalne organizacije. 

ve. Tako je v 321. členu re- 
publiške ustave rečeno, da 
SR Slovenija' z zakonom ure- 
ja republiške blagovne rezer- 
ve. 

Tudi resolucija o družbeno- 
ekonomski politiki in razvoju 
SR Slovenije ter neposrednih 
nalogah v letu 1976 predvide- 
va že v letu 1976 začetek ob- 
likovanja republiških in ob- 
činskih blagovnih rezerv v 

skladu z dinamiko, predvide- 
no v srednjeročnem progra- 
mu oblikovanja blagovnih re- 
zerv. 

Na podlagi pripomb predlo- 
gov, mnenj in stališč skup- 
ščine SR Slovenije na osnutek 
zakona je bil izdelan zakon- 
ski predlog, v katerem So 
naslednje pomembnejše spre- 
membe glede na zakonski os- 
nutek: 

— Letni program republi- 
ških blagovnih rezerv se 
sprejme istočasno z resoluci- 
jo o družbenoekonomskem 
razvoju in družbenim planom 
SR Slovenije; osnutek pa je 
določal, da se letni program 
samo »praviloma« sprejme 
istočasno z omenjenima do- 
kumentoma. 

— Osnutek zakona predvi- 
deva izjemoma določene mož- 
nosti uporabe republiških 
blagovnih rezerv za potrebe 
občin. V skladu s pripomba- 
mi skupščinskih teles je v 
predlogu zakona sprejeta us- 
treznejša razširjena rešitev, 
ki natančneje določa, da se 
republiške rezerve lahko izje- 
moma uporabijo za potrebe 
občin v primeru izrednih raz- 
mer, če bi za odpravo motenj 
v preskrbi z osnovnimi pro- 
izvodi občinske rezerve ne 
zadoščale S tem predlog po- 
vsem določno navede, katere 
so tiste možnosti za uporabo 
republiških rezerv za potre- 
be občin: v primeru vojne, 
naravne nesreče večjega ob- 
sega in večjih motenj na tr- 
gu blaga osnovne preskrbe. O 
uporabi pa odloča izvršni 
svet skpupščine SR Sloveni- 
je. 

— Določbi, ki ureja naloge 
in obveznosti SRS za rezerve 
na področju uporabe in po- 
slovanja z republiškimi stal- 
nimi rezervami, je dodana 
določba, po kateri je zavod 
dolžan skrbeti za racionalno 
in ekonomično poslovanje. 
zlasti pa za pravilno skladi- 
ščenje in pravilno obnavlja- 
nje blaga. 

— Na osnovi predloga od- 
bora za družbenoekonomski 
razvoj zbora združenega de- 
la, da naj bi se pri obnavlja- 
nju stalnih republiških bla- 
govnih rezerv zagotovila ena- 
ka ali boljša vrsta blaga, zla 
sti pri neživilskih proizvodih, 
je v zakonskem predlogu v 
primerjavi z osnutkom zako- 
na ustreznejša rešitev: pri 
obnavljanju se zagotovi ena 
ka vrsta in količina blaga ali 
drugo blago, ki kakovostno 
ustreza enakemu namenu. 

— Določena je obveznost 
organizacij združenega dela, 
da dajejo prednost ob nabavi 
blaga nakupom iz republiških 

stalnih blagovnih rezerv, če 
se blago iz republiških stal- 
nih blagovnih rezerv prodaja 
pod enakimi pogoji kot dru- 
go tovrstno blago. Z zakon- 
skim osnutkom je bila nam- 
reč urejena samo obveznost 
organizacij združenega dela, 
da proizvode iz republiških 
stalnih blagovnih rezčTV pro- 
dajajo pod enakimi pogoji 
kot istovrstno blago iz dru- 
gih virov. 

— Kot vir sredstev za na- 
bavljanje blaga za republiške 
stalne blagovne rezerve se 
poleg drugih virov določijo 
še sredstva, pridobljena z 
bančnimi krediti. 

— V zakonski predlog je 
bila v skladu z mnenjem za- 
konodajoopravne komisije 
ter odborov za družbenoeko- 
nomske odnose in razvoj 
obeh zborov sprejeta varian- 
ta, da finančni načrt in zaklju- 
čni račun zavoda SRS za re- 
zerve potrjuje izvršni svet 
skupščine SR Slovenije na 
predlog republiškega komite- 
ja za tržišče in cene. 

-t Določba, ki se nanaša na 
sodelovanje z zveznimi orga- 
ni glede odločanja o zveznih 
blagovnih rezervah, je vsebin- 
sko razširjena še na pristoj- 
ne zvezne organizacije, s či- 
mer sta mišljeni predvsem 
zvezni direkciji za rezerve. 

— Višina denarnih kazni, s 
katerimi se kaznujejo za go- 
spodarske prestopke organi- 
zacije združenega dela in nji- 
hove odgovorne osebe, je na 
predlog Zakonodajnopravne 
komisije usklajena z višino 
denarnih kazni v zakonu o 
zveznih blagovnih rezervah. 

— v skladu s predlogom 
zakonodajno-pravne komisije 
je bila določena denarna ka- 
zen za gospodarski prestopek 
odgovorne osebe zavoda, če 
Di nastala večja škoda zaradi 
nepravilnega obnavljanja bla- 
ga. 

Pri izdelavi zakonskega 
predloga pa ni bilo mogoče 
sprejeti naslednjih predlogov 
in pripomb: 

— K zakonskemu osnutku 
so bile darie pripombe na 
zboru združenega dela ter 
zboru občin in še posebej na 
njegovem odboru za družbe- 
noekonomske odnose in raz- 
voj, da se za programiranje, 
oblikovanje, financiranje in 
uporabo občinskih blagovnih 
rezerv predvidi družbeni do 
govor ter da se bolj konkret- 
no opredeli, katere občine in 
po kakšnih kriterijih lahko 
posamezne občine skupaj ob- 
likujejo blagovne rezerve. 

Pripominjamo, da zadevne . 
določbe ne preprečujejo ob- 
činam, da bi na osnovi pro- 

Predlog zakona o republiških 

blagovnih rezervah (ESA 552) 
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Izvršni svet predlaga, naj Skupščina SR Slovenije 
obravnava te štiri zakonske predloge po hitrem po- 
stopku. Predlog utemeljuje takole: »Po obstoječem za- 
konu o obveznem združevanju sredstev temeljnih or- 
ganizacij združenega dela za pokritje manjkajočih sred- 
stev pri izgradnji energetskih objektov bi obveznost 
prenehala veljati s 30. 6. 1976. Samoupravni sporazum 
o združevanju sredstev za financiranje graditve ener- 
getskih objektov ne bo sprejet do tega roka, zato je 
nujno z zakoni podaljšati nadaljevanje zbiranja sred- 
stev iz že sprejetih obveznosti«. 

grama občinskih blagovnih 
rezerv urediie oblikovanje, 
financiranje in uporabo z 
družbenim dogovorom. Druga 
pripomba prav tako ni mog- 
la biti upoštevana iz razloga, 
ker republika nima zakonske 
podlage za urejanje zadew iz 
občinske pristojnosti ter za- 
to zakonski predlog predvide- 
va le programiranje občin 
skih rezerv, medtem ko bo- 
do vse ostalo uredile občine 
na podlagi ocene lastnih raz- 
mer s svojimi akti oziroma 
dogovori. 

Pripomba, da naj se pred- 
log o uporabi republiških 
stalnih blagovnih rezerv veže 
tudi na predstojnike drugih 
upravnih organov in ne samo 
na predsednika republiškega 
komiteja za tržišče in cene 
in republiškega sekretarja za 
ljudsko obrambo, ni bila 
sprejeta. Po zakonu o repub- 
liških upravnih organih je sa- 
mo republiški komite za tr- 
žišče in cene pooblaščen za 
izvrševanje nalog s področ- 
ja preskrbljenosti trga, vklju- 
čno z družbenimi blagovnimi 
rezervami in se bodo tudi 
potrebe po rezervah, ki izha- 
jajo iz pristojnosti drugih or 
ganov, predlagale oziroma re- 
ševale po predhodnem posve- 
tu predsednika republiškega 
komiteja za tržišče in cene 
s predstojniki teh organov. 
prav tako ni bila sprejeta 
pripomba, da naj se podrob- 
neje opredeli pristojnosti 
predsednika komiteja in pri- 
stojnosti komiteja kot kolek- 
tivnega organa njune pristoj- 
nosti, ker so že določene z 
zakonom o republiških up- 
ravnih organih. 

— Predloga, da naj Zavod 
SRS za rezerve sklepa dolgo- 
ročne kooperacijske pogodbe, 
ni bilo moč upoštevati. Za- 
vod namreč ne sklepa nikakr- 
šnih kooperacijskih pogodb 

Vsi porabniki električne 
energije na visoki napetosti, 
ter tisti porabniki na nizki 
napetosti, ki so OZD s po- 
dročja gospodarstva in pro- 

z zasebnimi kmetovalci, am- 
pak sklepa dolgoročne koope- 
racijske pogodbe samo z or 
ganizacijami združenega de- 
la, kar je v zakonskem pred- 
logu upoštevano. 

— Predlog, da bi bilo po- 
trebno zaračunati tudi hranje- 
nje republiških blagovnih re- 
zerv v skladiščih zavoda SRS 
za rezerve in ne samo hranje- 
nje zveznih in občinskih bla- 
govnih rezerv, ni bil sprejet. 
Sredstva, potrebna za kritje 
stroškov hranjenja republi- 
ških blagovnih rezerv, se za 
gotavljajo v republiškem pro- 
računu. 

— Po mnenju odbora za 
družbenoekonomske odnose. 
— zbora občin se v predlože- 
nem zakonu vse preveč pre- 
judicira negativne razlike, ki 
bodo nastale pri poslovanju 
z republiškimi stalnimi bla- 
govnimi rezervami, ampak je 
z njo samo urejeno, iz kate- 
rega vira se bodo krile ne- 
gativne razlike v primeru, da 
bi do takšnih razlik prišlo. 
Zakonski predlog prav tako 
ureja tudi sredstva pozitivne 
razlike in način njihovega 
razporejanja. Zavod SRS za 
rezerve je obvezan poslovati 
racionalno in ekonomično, še 
posebej pa skrbeti za pravil- 
no skladiščenje in obnavlja- 
nje blaga. Odgovorna oseba 
zavoda pa tudi odgovarja za 
gospodarski prestopek, če za- 
radi nepravilnega skladišče- 
nja ali obnavljanja blaga, na- 
stane večja škoda. 

Uveljavitev zakona bo ter- 
jala, da se v republiškem 
proračunu zagotovi ustrezna 
sredstva za postopno uresni- 
čevanje srednjeročnega pro- 
grama nanaša na stalne re- 
zerve ter vsebuje njihovo 
strukturo in obseg, ga je tre- 
ba všteti kot sestavni del na- 
ših obrambnih priprav. 

izvajalci električne energije, 
združeni v interesni skupno- 
sti elektrogospodarstva Slo- 
venije (ISE), urejajo med- 
sebojne odnose pri financira- 

nju energetskih objektov v. 
obdobju 1976—80 s samoup- 
ravnim sporazumom o zdru- 
ževanju sredstev za financi- 
ranje graditve objektov po 
samoupravnem planu energe- 
tike za obdobje 1976—80. Z 
uveljavitvijo tega sporazuma 
se zakonsko zbiranje sred- 
stev za razširjeno reproduk- 
cijo elektrogospodarstva na- 
domešča s samoupravnim 
združevanjem, s tem pa so 
kriteriji oziroma viri združe- 
vanja sredstev v sporazumu 
isti kot v zakonih. Če bi vsi 
porabniki m proizvajalci 
električne energije podpisali 
ta sporazum bi s tem prene- 
hali skladno določilu prvega 
odstavka 58. člena zakona o 
elektrogospodarstvu (Uradni 
Ust SRS, št 40/73, 26/74) ve- 
ljati vsi zakoni, ki urejajo 
združevanje sredstev za raz- 
širjeno reprodukcijo elek- 
trogospodarstva, ker le-ta do- 
loča, da ti zakoni veljajo, 
dokler ne bodo vprašanje fi- 
nanciranja energetskih objek- 
tov urejena vsaj v enakem 
obsegu z ustreznimi samoup- 
ravnimi sporazumi. Ta spo- 
razum pa ne ureja vpraša- 
nja prispevka iz gospodinj- 
stev in drugih porabnikov ka- 
kor tudi združevanja sred- 
stev OZD s področja nego- 
spodarstva na nizki napeto- 
sti, to se pravi, da bo njiho- 
vo sofinanciranje v tem pri- 
meru še aada.lje urejeno sa- 
mo z zakonom. 

Pregled obstoječih zakonov, 
s katerimi se zagotavljajo 
sredstva za razširjeno repro- 
dukcijo elektrogospodarstva, 
tudi z ozirom na potek nji 
hove veljavnosti po teh zako- 
nih samih, da naslednjo sli- 
ko: 

Zakon o obveznem združe- 
vanju TOZD za pokritje 
manjkajočih sredstev pri iz- 
gradnji invBsticijskih objek- 
tov preneha veljati 30. 6. 1976. 
Istega dne tudi prenehajo ve- 
ljati dodatne stopnje, vpelja- 
ne z lansko dopolnitvijo, in 
sicer pri zakonu o združe- 
vanju sredstev uporabnikov 
družbenih sredstev za finan- 

ciranje energetskih objektov 
v višini 1,6 odst od vsakega 
izplačila za investicijska vla- 
ganja, pri zakonu o združe- 
vanju sredstev odjemalcev 
električne energije na visoki 
napetosti za financiranje 
energetskih objektov pa v vi- 
šini 8 odst. od fakturiranega 
zneska za električno energi- 
jo. 

V zakonu o združevanju 
sredstev proizvodnih in pro- 
izvodno prenosnih elektro- 
gospodarskin podjetij za fi- 
nanciranje elektroenergetskih 
objektov je predvideno, da 
preneha veljati 31. 12. 1975, 
vendar je njegovo veljavnost 
potrebno presojat- v okviru 
določila prvega odstavka 58. 
člena zakona o elektrogospo- 
darstvu (Uradni list SRS, št. 
42/73, 27/74), ki pravi, da ta- 
ko ta zakon kakor tudi po- 
prej citirana zakona, ki po 
stopnji 3,2 odst. zneska vsa- 
kega izplačila za investicijska 
vlaganja oziroma 16 odst. fa- 
kturiranega zneska za elek- 
trično energijo, veljata v obeh 
primerih do 3i 12. 1978, pre- 
nehajo veljati oziroma da ve- 
ljajo toliko časa, dokler ne 
bodo vprašanja financiranja 
energetskim objektov ureje- 
na vsaj v enakem obsegu z 
ustreznimi samoupravnimi 
sporazumi. 

Zakon o prispevku odje- 
malcev električne energije na 
nizki napetosti za financira- 
nje energetskih objektov pa 
velja do 31. 12. 1978. 

Samoupravni sporazum o 
združevanju sredstev za fi- 
nanciranje graditve objektov 
po sam. planu energetike v 
obdobju 1976—1980 predvide- 
va združevanje sredstev po- 
rabnikov, kot že rečeno, po 
istih kriterijih, kot jih ima- 
jo navedeni zakoni, kot no- 
vost pa uvaja združevanje 
sredstev direktnih odjemal- 
cev od fakturiranega zneska 
za električno energijo, porab- 
ljeno v elektrokemičnih in 
elektrometalurških pečeh ter 
združevanje dela amortizacije 

(Nadaljevanje na str. 23) 

Predlog zakona o spremembi zakona o združeva- 
nju sredstev odjemalcev električne energije na 
visoki napetosti za financiranje energetskih objek- 
tov (ESA 609) Prediog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o prispevku odjemalcev elek- 
trične energije na nizki napetosti za financiranje 
energetskih objektov (ESA 611) Predlog zakona 
o spremembah zakona o obveznem združevanju 
sredstev temeljnih organizacij združenega dela za 
pokritje manjkajočih sredstev pri izgradnji ener- 
getskih objektov (ESA 610) Predlog zakona o spre- 
membi zakona o združevanju sredstev uporabnikov 
družbenih sredstev za financiranje energetskih ob- 
jektov (ESA 608) 
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RAZVOJNA POLITIKA • 

Vsi dogovori, na katerih temelji pian, bodo sprejeti 

do konca ieta   

• Za uresničevanje dogovorjene politike celotnega razvoja države v obdobju od 
I. 1976 do 1980 so posebnega pomena energetika, agroindustrijski kompleks, su- 
rovinske dejavnosti, strojegradnja in ladjedelništvo, magistralni promet in tujski 
turizem 

• Nove zmogljivosti morajo biti zasnovane na domačih virih ter usklajene s potreba- 
mi domačega trga in z možnostmi za racionalen izvoz 

© Do konca I. 1976 bodo sklenjeni samou pravni sporazumi in dogovori, s katerimi se 
zagotavlja kontinuiran razvoj dejavnost i posebnega pomena 

• Zagotoviti družbeno učinkovitost in racionalnost investicij 

• Organizacije združenega dela, ki opravljajo mednarodne in tranzitne storitve, se 
bo obravnavalo kot izvoznike 

Usklajevanje stališč repub- 
lik in pokrajin do tretjega de- 
la Osnutka Družbenega plana 
Jugoislaivije za obdobje od 1. 
1976 do 1980 (posebne obvez- 
nosti in naloge) je bilo uspeš- 
no končano 3. junija v Od- 
boru za družbeni plan in raz- 
vojno politiko Zbora repub- 
likin pokrajin Skupščine 
SFRJ. V zelo konstruktivnem 
in delovnem ozračju so dele- 
gati na petih sejah Odbora 
podali mnogo pripomb, do- 
polnitev in predlogov za vno- 
vično oblikovanje posamez- 

V uvodnem delu Osnutka 
plana so spremembe, s kate- 
rimi se poudarja, da se po- 
sebne obveznosti in naloge 
nanašajo na dogovorjeni raz- 
voj dejavnosti, ki so poseb- 
nega pomena za realizacijo 

nih točk Osnutka plana. Pri 
tem je bila izražena visoka 
stopnja pripravljenosti za do- 
sedanje soglasje glede točk, o 
katerih so imeli delegati raz- 
lična mnenja. 

Ker smo v prejšnjih števil- 
Kah »Poročevalca« prikazali 
prvotno in spremenjeno bese- 
dilo tega dela Osnutka plana, 
zdaj podajamo kar najbolj 
strnjen pregled sprememb 
in doponitev, do katerih je 
prišlo v postopku usklajeva- 
nja stališč republik in pokra- 
jin. 

dogovorjene politike celotne- 
ga razvoja države v obdob- 
ju od 1. 1976 do 1980. Kot je 
navedeno, gre pri tem za nas- 
lednje dejavnosti: (1) energe- 
tika (proizvodnja in prenos 
električne energije, proizvod- 

nja in predelava premoga, 
nafta, naravnega in tehnične- 
ga plina); (2) agroindustrij- 
ski kompleks; (3) surovinske 
dejavnosti, katerih proizvode 
se pretežno izvaža ali ki po- 
membneje prispevajo k nado- 
meščanju uvoza, črna meta 
lurgija barvnin kovin, proiz- 
vodi bazične kemije in neko- 
vinski proizvodi; (4) stroje- 
gradnja in ladjedelništvo; 
(5) magistralni promet; (6) 
tujski turizem. 

Tudi v točki v kateri je 
govor o tem, da federacija, 
republike in pokrajine prev- 
zemajo posebne obveznosti 
in naloge, so vnesene po- 
membne spremembe. Med 
drugim je natančneje dolo- 
čeno, da omenjeni subjek- 
ti planiranja pospešujejo 
združevanja dela in sredstev, 
ne pa, kot ;e bilo rečeno v 
prejšnjem besedilu — da 
ustvarjajo pogoje za takšno 
združevanje. Dopolnjena je 
tudi formulacija o pospeše- 
valnih ukrepih za, naložbe v 
razvoj dejavnosti posebnega 
pomena. Poleg tega, da mo- 
rajo Mti zmogljivosti, v ka- 
tere gredo te naložbe, mak- 
simalno usklajene s potreba- 

mi domačega trga m z mož- 
nostmi za racionalno uskla- 
jene s potrebami domačega 
trga m z možnostmi za raci- 
onalen izvoz, morajo biti 
zasnovane tudi na domačih 
virih. Pridano je stališče, da 
veljajo dogovorjeni pospeše 
valni ukrepi za ves čas iz- 
gradnje. 

V uklajenem besedilu Os- 
nutka plana je nova podtoč- 
ka, v kateri je predvideno, 
da se Skupščini SFRJ vsa- 
ko leto predloži s poročilom 
o uresničevanju plana tudi 
anaiizo pogojev gospodarje- 
nja in položaja dejavnosti 
posebnega pomena. To anali- 
zo se naredi na podlagi za- 
ključnih računov in dogo- 
vorjenih kazalcev za pred- 
hodno leto. 

Glede določanja kontinuite- 
te izgradnje zmogljivosti v 
dejavnostih posebnega po- 
mena je dogovorjeno, da se 
samoupravne sporazume or- 
ganizacij združenega dela im 
dogovore republik ter pokra- 
jin sklene do konca 1. 1976 
(namesto prejšnje formula- 
cije, na kateri bi morali biti 
sklenjeni ti sporazumi in do- 
govori do konca 1. 1977). 

1 USKLAJEVANJE STALIŠČ REPUBLIK IN PO- I 
I KRAJIN DO TRETJEGA DELA OSNUTKA DRIJŽ- | 
I BENEGA PLANA JUGOSLAVIJE ZA OBDOBJE 1 
J OD LETA 1976 DO 1980 — K AS 141 
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NADALJNJA RAZČLENITEV POSPEŠEVALNIH 
UKREPOV 

Kar se tiče pospeševanja 
dogovorjenega razvoja v ok- 
viru dejavnosti posebnega 
pomena, so preformulirani 
ukrepi, ki jih bo podvzema- 
la federacija. Izločen je od- 
stavek, v katerem je bilo 
določeno, na katero uvozno 
opremo se bodo nanašale 
olajšave v okviru carinskih 
kontingentov. Odstavek, v ka- 
terem je bil govor o ureja- 
nju vprašanj odplačila deviz- 
ne komponente za naložbe 
v dejavnosti, ki ne dosegajo 
zadostnega deviznega prito- 
ka, je nadomeščen z novim 
besedilom. Tako je predvide- 
no, da se bo z dogovorom 
republik in pokrajin določi- 
lo tudi druge pospeševalne 
ukrepe ekonomske politike 
za razvoj tistih dejavnosti, 
ki so posebnega pomena za 
uresničevanje politike celot- 
nega razvoja države, in si- 
cer glede na njihove poseb- 
nosti. 

Dogovorjeno je, da bo Zve- 
zni izvršni svet predlagatelj 
vnesel na ustrezno mesto v 
drugem delu Osnutka plana 
zamisel, da se bo organiza- 
cijam združenega dela z do- 
govorom republik in pokra- 

Tudi pri usklajevanju sta- 
lišč glede ukrepov, ki se jih 
bo podvzemalo za dogovor- 
jeni razvoj posameznih de- 
javnosti posebnega pomena, 
je prišlo do ustreznih spre- 
memb besedila Osnutka pla- 
na. 

V točki, kjer so našteti uk- 

jin zagotovilo ustrezen zne 
sek deviznih sredstev za ti- 
ste proizvode, ki jih zavoljo 
režima izvoznih omejitev in 
prepovedi niso mogle dose- 
či. V zvezi s tem je tudi re- 
čeno, da je treba upošteva- 
ti, kako se to vprašanje ure- 
ja v deviznem sistemu (o 
tem je bil govor pri prejš- 
njem obravnavanju tega — 
vprašanja v Odboru). 

Dopolnjena je tudi točka, 
ki se nanaša na pospeševal- 
ne ukrepe republik in po- 
krajin. V novem odstavku je 
rečeno, da bodo republike 
in pokrajini dogovorno na- 
vajale in spodbujale zainte- 
resirane organizacije združe- 
nega dela v temu, da z na- 
menom zadovoljevanja po- 
treb gospodarstva, kadar teh 
potreb organizacije ne more- 
jo zagotoviti na racionalni 
podlagi, združujejo dela in 
sredstva za razrešitev obsto- 
ječih in zgraditev novih 
zmogljivosti na področjih, , ki 
imajo komparativne predno- 
sti. Namen je, da se pri tem 
zagotovi usrezno družbeno 
učinkovitost in smotrnost in- 
vesticij. 

repi na področju magistral- 
nega prometa, je natančneje 
določeno, da se organizacije 
združenega dela, ki opravlja- 
jo mednarodne in tranzitne 
prometne storitve, obravna- 
va kot izvoznike v skladu s 
sistemom, s katerim se ure- 

ja ekonomske odnose s tuji- 
no. 

Predvideno je tudi, da se 
z dogovorom republik in 
pokrajin zagotovi nadaljnjo 
prerazdelitev dela davka na 
naftne derivate, in sicer v 
dobro prispevkov in nado- 
mestil, ki so namenjene na- 
ložbam v dogovorjeni razvoj 
cestnega omrežja. 

Vključena je tudi nova 
podtočka, s katero je dolo- 
čeno, da samoupravne inte- 
resne skupnosti oziroma or- 
ganizacije združenega dela 
PTT prometa oh dogovoru 
republik in pokrajin pod- 
vzemajo ukrepe in ustvarja- 
jo pogoje za realizacijo pro- 
grama magistralnih TT linij. 

Da bi se čimbolj natančno 
določilo položaj turističnega 
gospodarstva, je usklajeno 
stališče, naj se v okviru uk- 
repov za pospeševanje izvo- 
za in to v skladu z deviz- 
nim sistemom z dogovorom 
republik in pokrajin rešuje 
odprta vprašanja stimulacije 
deviznega pritoka, ki se ga 

V sklepnem delu tretjega 
dela Osnutka plana, (novo 
besedilo) je rečeno, da je 
dej zasnovan na dogovorih o 
temeljih Družbenega plana 
Jugoslavije za obdobje od 1. 
1976 do 1980, ki so že skle- 
njeni ali pa bodo sklenjeni 
do sprejetja plana. Za pri- 
mer, če kateri od teh dogo- 
vorov ne bi bil sklenjen v 
predvidenem roku, je dolo- 
čeno, da republike in pokra- 
jine prevzamejo obveznost, 
da jih sklenejo do konca 
1. 1976. Ti dogovori tvorijo 

dosega s tujskim turističnim 
prometom, sa se ga ne evi- 
dentira v organizacijah zdru- 
ženega dela turističnega go- 
spodarstva. 

V besedilu, ki se nanaša 
na posamezne gospodarske 
panoge, vključene v dejavno- 
sti posebnega pomena, so 
opravljene manjše spremem- 
be prejšnjih kvantifikacij. Po 
drugi plati so natančno do- 
ločeni roki, do katerih bi 
veljalo izdelati bilance ali 
skleniti družbene dogovore. 
Tako je rečeno, da bo ener- 
getska bilanca za obdobje do 
1. 1985 pripravljena do kon- 
ca 1. 1978. Republike in po- 
krajini bodo do konca leta 
1976 sklenile dogovor o pli- 
nifikaciji države, vključno 
tudi o virih oskrbe s pli- 
nom ter medsebojnem pove- 
zovanju mreže plinovodov. 
Glede orne metalurgije je 
sklenjeno, da bo z dogovo- 
rom o razvoju te panoge v 
naslednjem petletju podrob- 
neje opredeljen obseg in 
asort.iment proizvodnje. 

sestavni del Družbenega pla- 
na Jugoslavije. Pripominja 
se, da bo plan, če bo po- 
trebno, ustrezno spremenjen 
in dopolnjen. Pri tem se iz- 
haja iz načela kontinuirane- 
ga planiranja. 

Dele planaj ki se nanašajo 
na vprašanja razvoja gospo- 
darsko manj razvitih repub- 
lik in SAP Kosava, ki so os- 
tali neusklajeni, se bo nak- 
nadno vneslo, pri čemer bo 
besedilo plana ustrezno spre- 
menjeno. 

UKREPI IN NALOGE GLEDE RAZVOJA 
POSAMEZNIH DEJAVNOSTI 

DOGOVORI O RAZVOJU DEJAVNOSTI 
POSEBNEGA POMENA — SESTAVNI DEL PLANA 

Opredeljena politika kreditiranja 

• Ugodnejši pogoji za kreditiranje izvajanja prednostnih planskih nalog iz sredstev 
primarne emisije 

• Vsako leto bodo sklenjeni samoupravni sporazumi o kreditiranju zalog blaga, ki je 
izjemnega pomena za stabilnost trga 

• Del inozemskih posojil in kreditov se bo usmerjalo za povečanje izvoza, in sicer 
predvsem tistega, ki daje večji čisti devizni učinek, in za racionalno nadomeščanje 
uvoza 

V delovnih telesih Zbora 
republik in pokrajin Skupšči- 
ne SFRJ je bilo konec maja 
in v začetku junija sklenjeno 
usklajevanje stališč republik 

in pokrajin glede preostalih 
delov besedila Osnutka dru- 
gega dela Družbenega piana 
Jugoslavije za obdobje od 1. 
1976 do 1980. 

USMERJANJE SREDSTEV 

V Odboru za kreditno-mo- 
netarni sistem so delegati po- 
svetili posebno pozornost po- 
gojem kreditiranja in usmer- 

IZ PRIMARNE EMISIJE 

janju plasmaja sredstev iz 
primarne emisije denarja. V 
teku preteklih sej je bil del 
Osnutka družbenega plana, ki 
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se nanaša na to tvarino, ne- 
kajkrat spremenjen in izpo- 
polnjen, tako da je dokonč- 
no usklajeno naslednje be- 
sedilo: 

»S kreditno-monetarno po- 
litiko, ki jo izvaja Narodna 
banka Jugoslavije skupaj z 
narodnimi bankami republik 
in avtonomnih pokrajin, se 
bo iz sredstev primarne emi 
sije ter s samoupravnimi spo- 
razumi poslovnih bank zago- 
tovilo ugodnejše pogoje kre- 
ditiranja in usmerjanja sred- 
stev poslovnih bank za izva- 
janje prednostnih nalog, do- 
ločenih s tem planom, in si- 
cer: (1) kreditiranje priprave 
in izvoza blaga ter storitev; 
(2) kreditiranje proizvodnje 
in zalog osnovnih kmetijskih 
proizvodov; (3) za podporo 
prodaje domače opreme in 
ladij v državi (prek kupcev- 
investitorjev ali proizvajal- 
cev-prodajalcev) ter v tujini; 
(4) za usmerjanje uvoza iz 
držav v razvoju kakor tudi 
iz drugih držav, v skladu s 
plačilno bilanco države ter 
na podlagi resolucije Skup- 
ščine SFRJ o politiki uresni- 

UGODNEJŠI POGOJI ZA ANGAŽIRANJE 
SREDSTEV TUJIH OSEB 

čevanja srednjeročnega druž- 
benega plana Jugoslavije za 
prihodnje leto, s predlogom 
ukrepov; (5) kreditiranje za- 
log kovin in drugega dogo- 
vorjenega blaga, namenjene- 
ga izvozu, ko pride do za- 
časne dekonjunkture na sve- 
tovnem trgu«. 

Dodano je tudi stališče, po 
katerem bodo Narodna ban- 
ka Jugoslavije in narodne ban- 
ke socialističnih republik in 
socialističnih avtonomnih po- 
krajin vsako leto dale pobu- 
do, da poslovne banke skle- 
nejo samoupravne sporazu- 
me o kreditiranju zalog do- 
ločenih vrst blaga, ki so iz- 
rednega pomena za stabil- 
nost jugoslovanskega trga, 
ter o kreditiranju prodaje do- 
ločenih potrošnih dobrin na 
domačem trgu, ki ne obreme- 
njujejo plačilne bilance. 

Tudi obrestne mere za kre- 
dite in primarne emisije bo- 
do uporabljene kot sredstvo 
selektivne kreditne politike, 
višina teh obrestnih stopenj 
pa bo določena v dokumentu 
o temeljih skupne kreditno- 
monetarne politike. 

Delegati v Odboru za eko- 
nomske odnose s tujino so 
najprej sprejeli nekolikanj 
natančnejše besedilo v točki, 
ki se nanaša na. pogoje za 
vlaganje sredstev tujih oseb 

v domače organizacije zdru- 
ženega dela. V sklopu večje- 
ga angažiranja dopolnilnih 
sredstev iz tujine, namenje- 
nih za razvoj dejavnosti po- 
sebnega pomena, bo med dru- 

gim zagotovljeno, da se bo 
ustvarjalo ugodnejše- pogoje 
za večje in bolj učinkovito 
angažiranje sredstev tujih 
oseb — v obliki skupnih vla- 
ganj — v domače organizaci- 
je združenega dela, s tem 
da se s temi naložbami širi 
trg za izvoz in racionalno na- 
domešča uvoz, v skladu s si- 
stemom ekonomskih odnosov 
s tujino. 

Najvažnejše preostalo vpra- 
šanje — o uporabi inozem- 
skih posojil in kreditov — so 
delegati v Odboru uskladili 
tako, da se dokončno glasi: 
»Republike in pokrajini bodo 
z dogovori v skladu s svo- 

RAZVOJ MANJ RAZVITIH 

jim plačilno-bilančnim polo- 
žajem usmerjale del inozem- 
skih posojil in kreditov za 
razvoj skupnih naložb s tu- 
jimi partnerji in za dolgoroč- 
no proizvodno kooperacijo z 
namenom, da se poveča iz- 
voz, in sicer predvsem tisti 
z večjim čistim deviznim 
učinkom, ter racionalno na- 
domeščanje uvoza v skladu 
s sistemom ekonomskih od- 
nosov s tujino.« 

Delegati so se strinjali, da 
s6 v dokument vnese name- 
sto širšega besedila o politiki 
tečaja dinarja le stališče, da 
to Dolitiko določa Skupščina 
SFRJ. 

V sklopu usklajevanja sta- 
lišč do drugega dela plana 
je preostala še uskladitev sta- 
lišč glede razvoja gospodar- 
sko manj razvitih republik 
in SAP Kosova. Ker se bo 
v teku nadaljnjega dela na 
sprejemanju Družbenega pla- 
na Jugoslavije za obdobje od 
1. 1976 do 1980 vsa vprašanja 
iz te domene reševalo na 
enotnih osnovah, je treba v 
tem sklopu uskladiti tudi 
preostala stališča iz dela po- 
sameznih odborov. Tako je 
tudi Odbor za ekonomske od- 
nose s tujino sklenil, da je 
treba stališče o ukrepih eko- 
nomske politike in drugih 
ukrepih za pospeševanje vla- 
ganj tujih partnerjev v gos- 
podarsko manj razvite repub- 
like in SAP Kosovo obravna- 
vati v kontekstu stališč, ki 
bodo izražena v točkah, kjer 
je govor o hitrejšem razvoju 
gospodarsko manj razvitih 
socialističnih republik in SAP 
Kosova. 

Delegati v Odboru za finan- 
ce so uskladili stališča glede 
vseh točk dokumenta, ki so 
v njihovi pristojnosti, razen 
glede tistega dela, ki se na- 
naša na sistem financiranja 
funkcij in potreb federacije. 
Pravzaprav je večina vpra- 
šanj, ki so bistvena ža finan- 
ciranje funkcij in potreb fe- 
deracije že usklajenih, pre- 
ostalo pa je še usklajevanje 
stališč glede tega, ali je v 
planu treba naštevati, katere 
funkcije in potrebe federaci- 
je se financira, ali pa naj se 
to določi z zveznim zakonom, 
s katerim se bo določilo os- 
novne izdatke proračuna fe- 
deracije. Pri tem gre prav- 
zaprav za posebna dodatna 
sredstva za razvoj manj raz- 
vitih republik in SAP Koso- 
va ter za zahtevo, da se to 
vprašanje reši enotno, vzpo- 
redno z usklajevanjem vpra- 
šanj, ki so ostala odprta gle- 
de hitrejšega razvoja gospo- 
darsko manj razvitih repub- 
lik in SAP Kosova. 

NOVI PREDPISI  ■ 

Več družbene kontrole nad poslovanjem 

gospodarstva s tujino   

• Gospodarske dejavnosti v tujini smejo opravljati temeljne in druge organizacije 
združenega dela, ki so registrirane za opravljanje zunanjetrgovinskega prometa 

© Delavci, katerih delovna mesta so v tujini, imajo enake pravice, obveznosti in od- 
govornosti kot delavci njihove organizacije v Jugoslaviji 

# Da se odobri ustanovitev podjetja v tujini je treba, poleg tega da so izpolnjeni 
določeni pogoji, tudi širše oceniti, ali je ustanovitev družbeno utemeljena 
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9 Naložbe sredstev v tuja podjetja pomenijo nov institut, katerega smoter je pospe- 
šiti menjavo z državami v razvoju in z neuvrščenimi državami 

0 Poslovne enote v tujini bodo morale predložiti letno poročilo o svojem delovanju 
pristojnemu organu upravljanja svojega ustanovitelja 

• Ustanovljena bodo skupna gospodarska predstavništva v tujini, ki bodo morala 
usklajevati delo in zagotoviti bolj organizirano nastopanje združenega gospodarstva 

Zvezni izvršni svet je do- 
stavil Skupščini SFRJ v ob- 
ravnavo Osnutek zakona o 
opravljanju gospodarskih de- 
javnosti v tujini. Za spre- 
jetje tega zakona je pristo- 
jen Zbor republik in pokra- 
jin. 

To tvarina zdaj ureja Za- 
kon o ustanavljanju podjetij 
v tujini, ki je bil izdan juli- 
ja 1972. 11, v začetku 1. 1973 
pa je bil usklajen z ustavni- 
mi amandmaji. Pri izvajanju 
sedanjega Zakona je bilo 
ugotovljeno, da je treba še 
bolj natančno in podrobneje 
razčleniti posamezna načela 
in institute, ki so pomemb- 
ni za ustanavljanje podjetij, 
da bi se postavilo bolj učin- 
kovito evidenco družbenih 
sredstev, s katerimi razpola- 
gajo organizacije v tujini ter 
da bi se preprečilo privati- 
zacijo družbene lastnine in 
druge nesocialistične pojave. 

Zato se v Osnutku novega 
zakona v skladu z Ustavo 
SFRJ pobliže določa vrsto 
pomembnih ukrepov, katerih 
bistvo je v tem, da nasto- 
panje na tujem tržišču prek 
vlaganja sredstev in prek 
drugih organizacijskih oblik 
gospodarskega poslovanja 
zahteva bolj odgovorno pri- 
pravo v organizaciji združe- 
nega dela, pooblaščeni ban- 
ki oziroma zavarovalni skup- 
nosti, in sicer tako, da eko- 
nomsko-finančno presojajo 
svoj položaj ter tuj trg in 
kadrovsko usposobljenost za 
gospodarsko dejavnost na 
tem trgu. . 

Poleg tega je v Osnutku 
zakona predvideno, da se 
sklep, s katerim se odobri 
ustanovitev podjetja in dru- 
gih organizacij v tujini, lah- 
ko izda le, če so vsa druž- 
bena telesa, ki so navedena 
v zakonu, dala pozitivno mne- 
nje oziroma če je interes 
ustanovitelja v skladu z druž- 
benim interesom. 

GOSPODARSKA 
DEJAVNOST V TUJINI 

Z Osnutkom zakona je do- 
ločeno, da je z opravljanjem 
gospodarskih dejavnosti v 
tujini mišljeno ustanavljanje 
podjetij, bank in drugih fi- 
nančnih organizacij, zavaro- 
valnih in pozavarovalnih 
družb, vlaganje sredstev v 
tuja podjetja, opravljanje go- 
spodarsikih dejavnosti v tu- 
jini prek poslovnih enot in 
prek skupnih gospodarskih 
predstavništev, poveritev op- 
ravljanja gospodarskih dejav- 
nosti tujim firmam in oprav- 
ljanje drugih, z zakonom 
predvidenih oblik gospodar- 
skih dejavnosti. 

Dalje je določeno, da sme- 
jo gospodarsko dejavnost v 
tujimi opravljati temeljne in 
druge organizacije združene- 
ga dela, ki so registrirane za 
opravljanje zunanjetrogovin- 
skega prometa. Vse te orga 
nizacije, izhajajoč iz svojih 
poslovnih interesov, samo- 
stojno odločajo o opravlja- 
nju gospodarskih dejavnosti 
v tujini in o njihovih obli- 
kah v skladu a določili za- 
kona in veljavnimi predpisi. 

Določeno je tudi, da so 
vse pravice in sredstva, ki 
jih organizacije združenega 
dela pridobijo na podlagi 
opravljanja gospodarske de- 
javnosti v tujini, sestavni del 
družbenih sredstev, ki jih 
upravljajo delavci. Delavci, 
katerih delovna mesta so v 
tujini, imajo enake pravice, 
obveznosti in odgovornosti 
kot delavci te organizacije v 
Jugoslaviji. 

USTANOVITEV 
PODJETJA V TUJINI 

V Osnutku zakona je do- 
ločeno, da lahko organizacija 
združenega dela ustanovi pod- 
jetje v tujini sama ali z dru- 
gimi organizacijami združe- 

nega dela ali s tujimi prav- 
nimi in fizičnimi osebami. 

Podjetje v tujini se usta- 
novi zavoljo povečanja izvo- 
za blaga in storitev iz Jugo- 
slavije, pospeševanja in ra 
zvoja proizvodnje, pospeševa- 
nja uvoza, dolgoročne proiz- 
vodne kooperacije, dolgoroč- 
nega poslovno-tehničnega so- 
delovanja, izmenjave znan- 
stvenih in tehnično-tehnolo- 
ških spoznanj ter izkušenj 
itn. 

Glede na sredstva, ki jih 
organizacije združenega dela 
vlagajo v podjetja v tujini, 
imajo lahko lastna ali meša- 
na podjetja. Ta podjetja od- 
govarjajo za svoje obvezno- 
sti nasproti tretjim osebam 
samo s sredstvi, vloženimi v 
to podjetje, ali do višine 
omejenega jamstva. 

Več organizacij združenega 
dela, ki skupno ustanovijo 
podjetje v tujini, morajo 
skleniti samoupravni spora- 
zum ali pismeno pogodbo, 
s katero uredijo medseboj- 
ne odnose v zvezi z ustano- 
vitvijo in delom podjetja v 
tujini. 

Podjetje v tujini se lahko 
ustanovi le na podlagi odo- 
britve, ki jo da Zvezni, se- 
kretariat za zunanjo trgovi- 
no, in sicer po poprej pri- 
dobljenem mnenju Zveznega 
sekretariata za finance in 
drugih zveznih upravnih or- 
ganov, pristojnih za zadevno 
področje gospodarstva. 

POGOJI 
ZA USTANOVITEV 
PODJETJA 

Zahtevek, da se odobri 
ustanovitev podjetja v tujini, 
se predloži Zveznemu sekre- 
tariatu za zunanjo trgovino. 
Kot je določeno, je treba 
zahtevku priložiti sklep, ki 
ga je sprejel o ustanovitvi 
podjetja v tujini pristojni 
organ upravljanja organizaci- 
je združenega dela, ter pro- 
gram poslovanja in finančne 
kazalce, elaborat o ekonom- 
ski opravičenosti in prevzeti 
obveznosti glede določenega 
dobička, ki se ga bo letno 
prenašalo v Jugoslavijo. 

Priložiti je treba tudi dru- 
ge listine kot so: osnutek 
statuta ali pravil podjetja, 
ki se ga ustanavlja v tujini; 
potrdilo z mnenjem pristoj- 
nega diplomatskega ali kon- 
zularnega predstavništva Ju- 
goslavije v določeni državi o 
pravnih možnostih za usta- 
novitev podjetja; potrdilo 
pristojne banke o sredstvih, 
ki so zagotovljena za vlaga- 
nje (ustanoviteljska vloga) 
in druge. 

Kadar se ustanavlja v tu- 
jini mešano podjetje, je tre- 
ba zahtevku priložiti, poleg 
navedenih listin in dokazil, 
tudi osnutek pogodbe, ki jo 
bo organizacija združenega 
dela sklenila s tujim part- 
nerjem, ter informacijo o 
boniteti tujega partnerja. 

Za organizacije združenega 
dela, ki ustanavljajo v tujini 
podjetje, katero se bo ukvar- 
jalo s trgovinsko dejavnost- 
jo, se predpisuje obveznost, 
da zahtevku za odobritev pri- 
ložijo poleg omenjenih listin 
tudi dokazilo, da bo to pod- 
jetje v tujini večino svojega 
prometa doseglo z izvozom 
blaga in storitev iz Jugosla- 
vije. 

DRUŽBENA OCENA 
UTEMELJENOSTI 
ZAHTEVKA 

Odobritev ustanovitve pod- 
jetja v tujini je akt, ki mora 
vsebovati tudi širšo družbe- 
no oceno opravičenosti te 
ustanovitve. Interes družbe 
in gospodarstva na določe- 
nem področju oziroma celot- 
nega gospodarstva ugotavlja 
in ocenjuje Koordinacijski 
odbor pri Zveznem izvršnem 
svetu. Pri tem upošteva pred- 
vsem vidik smotrnosti usta- 
novitve podjetja v neki drža- 
vi ter moralno-politično in 
strokovno primernost kadrov, 
ki naj bi delali na delovnih 
mestih v tem podjetju. 

Ce organizacija združenega 
dela dobi odobritev za usta- 
novitev podjetja v tujini, je 
dolžna v 9 mesecih od dne- 
va, ko je bila odobritev iz- 
dana, ustanoviti podjetje. 
Takšna določba je vključe- 
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na v Osnutek zakona zatega- 
delj, ker se je dogajalo, da 
so organizacije združenega 
dela dobile odobritev, pa ga 
niso izkoristile več kot leto 
dni, sredstva, ki so jih dobile 
na podlagi tega odobrenja, 
pa so iznašala iz Jugoslavije 
in jih uporabljala v druge 
namene. 

V Osnutku zakona je do- 
ločeno, da. lahko Zvezni se- 
kretariat za zunanjo trgovi- 
no v skladu z določenim po- 
stopkom določi minimalni 
odstotek dobička, ki ga mo- 
ra organizacija združenega 
ga dela obvezno prenesti v 
Jugoslavijo. S tem ukrepom 
se teži za usmerjanjem pod- 
jetij v tistih državah, za ka- 
tere je Jugoslavija zaintere- 
sirana (države v razvoju in 
neuvrščene države). Z dolo- 
čitvijo višjega odstotka za 
transfer pa naj bi se vpli- 
valo na zmanjšanje števila 
podjetij in njihovo enako- 
mernejšo razporeditev v dr- 
žavah, za katere se oceni, 
da je naša zunanjetrgovin- 
ska mreža prevelika. 

Onutek zakona predvide- 
va, da je organizacija zdru- 
ženega dela, katere podjetje 
v tujini ustanovi svoje pod- 
jetje, dolžna ravnati enako, 
kot takrat, ko neposredno 
ustanovi podjetje v tujini. 

Opredeljena je tudi določ- 
ba, po kateri se organizaci- 
jam združenega dela omo- 
goča, da odkupijo del usta- 
noviteljske vloge podjetja v 
tujini (lastnega, mešanega ali 
tujega). S tem se domačim 
organizacijam omogoča še 
eno obliko nastopa na tuje 
tržišče. 

Predvideno je dalje, da 
morajo organizacije združene- 
ga dela predložiti prijavo in 
določene dokumente za vpis 
podjetja, ustanovljenega v 
tujini, v register, ki se vodi 
pri Zveznem sekretariatu za 
zunanjo trgovino, in da mo- 
rajo v roku 60 dni sporočiti 
sleherno spremembo doku- 
mentov ali dejstev. 

USTANOVITEV BANK 
IN ZAVAROVALNIH 
DRUŽB V TUJINI 

V Osnutku zakona je pred- 
videno, da lahko organizaci- 
je združenega dela, samo- 
upravne interesne skupnosti 
in druge družbeno pravne 
osebe samostojno ali skupaj 
z jugoslovanskimi bankami 
(ustanovitelji bank) ustano- 
vijo lastno banko ali drugo 
finančno organizacijo v tuji- 

ni (korporacijo in podobno). 
Dalje je predvidena možnost, 
da člani ene ali več bank 
prek te banke ustanovijo 
skupaj s tujimi partnerji 
mešano banko ali drugo fi- 
nančno organizacijo. Domači 
ustanovitelji lahko v tujini 
ustanovijo samo banko ali 
drugo finančno organizacijo, 
ki je za svoje obveznosti od- 
govorna s sredstvi vloženimi 
v to banko oziroma finančno 
organizacijo ali v višini ome- 
jenega jamstva. 

Banke v tujini se ustanovi 
za pospeševanje in kreditira- 
nje izvoza blaga in storitev 
iz Jugoslavije, dolgoročne 
proizvodne kooperacije in 
poslovno-tehničnega sodelova- 
nja . 

Ustanovitelji zavarovalne 
skupnosti v državi (organi- 
zacije združenega dela, samo- 
upravne interesne skupnosti 
in druge družbeno-pravne 
osebe) lahko prek te skup- 
nosti ustanavljajo zavaroval- 
ne in pozavarovalne družbe 
v tujini. 

Zavarovalna skupnost sme 
sama ali z drugimi zavaro- 
valnimi skupnostmi kakor 
tudi s tujimi zavarovalnimi 
družbami ustanoviti lastne 
ali mešane zavarovalne druž- 
be v tujini. Zavarovalne in 
pozavarovalne družbe v tuji- 
ni se ustanavlja predvsem 
zato, da opravljajo posle za- 
varovanja in pozavarovanja 
blaga in storitev v izvozu in 
uvozu ter druge posle s 
področja premoženjskega in 
osebnega zavarovanja v tuji- 
ni . 

Določbe o ustanavljanju, 
poslovanju, prenehanju dela 
in druge statusne spremem- 
be bank, drugih finančnih 
organizacij ter zavarovalnih 
in pozavarovalnih družb v 
tujini so istovetne določbam 
o ustanavljanju podjetij v 
tujini. 

NALOŽBE SREDSTEV 
V TUJA PODJETJA 

Naložbe sredstev v tuja 
podjetja so nov institut na 
področju opravljanja gospo- 
darskih dejavnosti v tujini. 

Ta institut mora biti narav- 
nan predvsem k državam v 
razvoju. V teh državah je 
namreč opaziti težnjo po 
»nacionalizaciji« mešanih 
družb (kompanij) s postop- 
nim izrivanjem tujih solast- 
nikov, kar pomeni, da bodo 
naše organizacije združenega 
dela z ustanavljanjem pod- 
jetij (lastnih in mešanih) če- 

dalje manj navzoče na trži- 
ščih držav v razvoju. 

Države v razvoju pa ka- 
žejo vse večje zanimanje za 
takšne oblike sodelovanja, 
ki jim bodo omogočile pri- 
dobivanje tehnološkega zna- 
nja in izkušenj naših orga- 
nizacij združenega dela ozi- 
roma vlaganje sredstev, ki 
pa ne temeljijo na lastnin- 
sko-pravnih marveč na po- 
godbenih razmerjih. Zato bo 
ta institut pripomogel k po- 
speševanju menjave z drža- 
vami v razvoju in z neuvr- 
ščenimi državami. 

Z Osnutkom je določeno, 
da lahko organizacije združe- 
nega dela vlagajo v tuja 
podjetja sredstva za uresni- 
čevanje skupnih poslovnih 
ciljev ob skupnem riziku, ka- 
terih smoter je oganizira- 
nje skupne proizvodnje, dol- 
goročne proizvode koopera- 
cije, dolgoročnega poslovno- 
tehničnega sodelovanja, izme- 
njave tehnično-tehnološkega 
znanja ter izkušenj in po- 
dobno. S takšno naložbo or- 
ganizacija združenega dela 
ne postane soustanovitelj 
oziroma solastnik tujega pod- 
jetja, v katero vlaga sred- 
stva, marveč sodeluje le v 
tistem delu poslovanja tega 
podjetja, za katero je skle- 
njena pogodba. 

Določeno je dalje, da lah- 
ko organizacije združenega 
dela vlagajo sredstva v tu- 
ja podjetja same ali z dru- 
gimi organizacijami združe- 
nega dela ali s tujimi prav- 
nimi ali fizičnimi osebami. 
Sredstva se lahko vlaga v 
tuja podjetja, ki jih ustano- 
vijo tuje pravne ali fizične 
osebe, ter v mešana podjet- 
ja, ki jih ustanovijo druge 
organizacije združenega dela 
in tuji partnerji. 

. Naložbe sredstev v tuja 
podjetja odobri, na podlagi 
vloženega zahtevka in potreb- 
nih dokumentov, Zvezni se 
kretariat za zunanjo trgovi 
no . 

Ce je organizaciji združene 
ga dela odobrena naložba 
sredstev v tuje podjetje, mo- 
ra v šestih mesecih skleni 
ti pogodbo s tujim partner- 
jem . V nasprotnem primeru 
odobritev neha veljati. 

POSLOVNE ENOTE 
V TUJINI 

Kot je predvideno z Osnut- 
kom, smejo organizacije zdru 
ženega dela same ali z drugi- 
mi organizacijami združenega 
dela ustanoviti poslovne eno- 
tev tujimi, in sdcer; stalna 

predsedništva in stalna dele- 
gatska mesta; začasna pred- 
stavništva in začasna delegat- 
ska mesta; skladišča (konsig- 
nacijska ali lastna), prodajal- 
ne, servisne službe in po- 
dobno . 

Za ustanovitev stalne po- 
slovne enote v tujini mora 
organizacija združenega dela 
vložiti zahtevek Zveznemu 
sekretariatu za zunanjo trgo- 
vino, ki vpiše to poslovno 
enoto v register . Stalna po- 
slovna enota mora skupne- 
mu gospodarskemu predstav- 
ništvu oziroma diplomatske- 
mu ali konzularnemu pred- 
stavništvu Jugoslavije predlo- 
žiti sklep o vpisu v register 
v 30 dneh od dneva, ko je 
začela z delom, s čemer po- 
stane član skupnega gospo- 
darskega predstavništva v tu- 
jini. 

Ce organizacija združenega 
dela ustanovi v tujini začas- 
no predstavništvo ali začas- 
no delegatsko mesto, mora 
o tem obvestiti Zvezni sekre- 
tariat za zunanjo trgovino v 
30 dneh od dneva,ko je usta- 
novljena ta enota, da jo evi- 
dentira . 

V Osnutek zakona je prvič 
zajeta obveznost poslovne 
enote v tujini, da predloži 
letno poročilo o svojem po- 
slovanju pristojnemu organu 
upravljanja svojega ustanovi- 
telja. Letno poročilo je tre- 
ba poslati tudi pristojnim re- 
publiškim in pokrajinskim 
upravnim organom, tako da 
se zainteresirani družbenopo- 
litični skupnosti omogoča z 
uporabo te določbe širši vpo- 
gled v delo poslovnih enot, 
ustanovljenih v tujini. 

Osnutek dalje omogoča v 
tujini ustanovljenim podjet- 
jem, da ustanovijo stalno 
predstavništvo in stalna de- 
legatska mesta, kakor tudi 
konsignacijska ali lastna 
skladišča, prodajalne, servis- 
ne službe in podobno. Ta 
podjetja so že v tolikšni me- 
ri razvejala svoje poslova- 
nje, da jim je smotrno omo- 
gočiti ustanavljanje poslovnih 
enot v državi, kjer so ta 
podjetja ustanovljena, ali v 
drugi državi. S tem se 
zmanjšuje potrebo po usta- 
navljanju novih podjetij v 
teh državah, za kar so se 
opredeljevale domače organi- 
zacije združenega dela prav 
zategadelj, ker takšne mož- 
nosti po dosedanjih predpi- 
sih niso imeli. 

Z Osnutkom zakona je da- 
lje predvideno, da smejo tu- 
di banke, druge finančne or- 
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ganizaclje in zavarovalne 
skupnosti ustanavljati v tuji- 
ni stalna predstavništva in 
stalna delegatska mesta, za- 
časna predstavništva in za- 
časna delegatska mesta, eks- 
poziture in informativne cen- 
tre . 

SKUPNA 
GOSPODARSKA 
PREDSTAVNIŠTVA 
V TUJINI 

V Osnutku zakona je pred- 
videna nova oblika opravlja- 
nja gospodarskih dejavnosti 
organizacij združenega dela 
v tujini prek skupnih gospo- 
darskih predstavništev. Ta 
predstavništva morajo uskla- 
jevati delo in zagotoviti bolj 
organiziran nastop združene- 
ga gospodarstva v tujini, ser 
so bili doslej primeri prema- 
lo organiziranega nastopanja, 
nelojalne konkurence in raz- 
nih zlorab . 

Skupna gospodarska pred- 
stavništva se ustanovi v tu- 
jini za eno ali več držav 
zavoljo sodelovanja in uskla- 
jevanja medsebojnih odnosov 
organizacij združenega dela 
in drugih samoupravnih or- 
ganizacij in organov pri op- 
ravljanju gospodarskih dejav- 
nosti v tujini. Ustanavlja jih 
Gospodarska zbornica Jugo- 
slavije v imenu svojih čla- 
nov, v soglasju z Zveznim iz- 
vršnim svetom . 

Skupna gospodarska pred- 
stavništva opravljajo določe- 
ne posle v tujini za organi- 
zacije združenega dela, in si- 
cer na način in pod pogo- 
ji, ki so določeni z enotnim 
statutom skupnih gospodar- 
skih predstavništev. 

Statut skupnih gospodar- 
skih predstavništev sprejme 
Gospodarska zbornica Jugo 
slavije v soglasju z Zborom 
republik in pokrajin Skup- 
ščine SFRJ na podlagi so- 
glasja skupščin republik in 
skupščin avtonomnih pokra- 
jin. 

Osnutek pobliže določa, da 
je skupno gospodarsko pred- 
stavništvo samoupravna inte- 
resna skupnost posebnega 
družbenega pomena, v ka- 
teri organizacije združenega 
dela in druge samoupravne 
organizacije, ki imajo poslov- 
ne enote v državi, v kateri je 
ustanovljeno skupno gospo- 
darsko predstavništvo, medse' 
bojno usklajujejo določene 
svoje interese v mednarod- 
nem ekonomskem sodelova- 
nju ter z ekonomsko politi- 

ko, določeno z Družbenim 
planom Jugoslavije. 

Skupno gospodarsko pred- 
stavništvo mora opravljati 
določene posle tudi za orga- 
nizacije združenega dela in 
druge samoupravne organiza- 
cije, ki nimajo poslovnih 
enot v zadevni državi. 

Skupno gospodarsko pred- 
stavništvo tvorijo: stalni 
predstavniki Gospodarske 
zbornice Jugoslavije, stalni 
delegati organizacij združene- 
ga dela in predstavniki stal- 
nih poslovnih enot na pod- 
ročju skupnega gospodarske- 
ga predstavništva v posamez- 
ni državi. Njegovi stalni or 
gani so skupščina, sekretariat 
in direktor. 

ODDAJANJE POSLOV 
TUJIM TVRDKAM 

Organizacije združenega de- 
la lahko poverijo tujim fir- 
mam opravljanje gospodar- 
skih storitev, zastopniške po- 
sle, prodajo blaga iz konsig- 
nacijskega skladišča in oprav- 
ljanje servisne službe. Te 
posle se lahko poveri tujim 
firmam le na podlagi pogod- 
be, sklenjene v pismeni obli- 
ki. Od Gospodarske zborni- 
ce Jugoslavije je treba pri- 
dobiti informacijo o boniteti 
tuje firme, iz katere je raz- 
vidno, da je zagotovljena si- 
gurnost poslovanja s to fir- 
mo. 

Prav tako se lahko na po- 
dlagi pogodbe, sklenjene v 
pismeni obliki, tuji zavaro- 
valni družbi poveri posle za- 
varovanja premoženja, blaga 
in storitev. 

Organizacije združenega de 
la, ki izvajajo v tujini inve- 
sticijska dela na podlagi po- 
godbe, sklenjene s tujim 
partnerjem, in prijave o skle- 
njenem poslu znanje trgovin- 
skega prometa, ki jo sprejme 
pristojna narodna banka re- 
publike oziroma pokrajine, 
smejo zavoljo opravljanja 
kompletnih poslov " ustanav- 
ljati v tujini obrate, gradbi- 
šča in druge objekte. Mora- 
jo jih prijaviti Zveznemu Se- 
kretariatu za zunanjo trgovi- 
no, da jih vpiše v poseben 
register. 

V Osnutku zakona je za 
gospodarski prestopek orga- 
nizacije združenega dela pred- 
videna denarna kazen od 
100.000 do 1,000.000 dinar- 
jev glede na težo prestopka, 
ter ustrezne denarne kazni 
za odgovorne osebe v orga- 
nizacijah združenega dela. 

Predviden je tudi izrek pre- 
povedi opravljanja vodilne ali 
druge dolžnosti v zvezi z 
opravljanjem gospodarskih 
dejavnosti v tujini. 

Zvezni zbor Skupščine 
SFRJ bo na eni prihodnjih 
sej obravnaval Predlog za iz- 
dajo zakona o prenehanju ve- 
ljaynosti zakona o depozitu 
pri investicijskih vlaganjih v 
negospodarske in neproizvod- 
ne investicije, ki ga je Skup# 
ščini Jugoslavije dostavil 
Zvezni izvršni svet. 

Veljavni zakon, ki naj bi 
po tem predlogu nehal velja- 
ti, je bil izdan 25. julija 1975 
in je bilo predvideno, da se 
ga bo uporabljalo do 31. de- 
cembra 1976. Namen zakona 
je bil omejiti obseg investi- 
cij, zmanjšati jih v meje, do- 
ločene z Resolucijo o teme- 
ljih skupne politike ekonom- 
skega in socialnega razvoja 
Jugoslavije v 1. 1975 ter pre- 
prečiti nepokrito porabo, in 
sicer vse to v sklopu ukre- 
pov za stabilizacijo gospo- 
darstva. 

Osnutek zakona o opravlja- 
nju gospodarskih dejavnosti 
v tujini naj bi začel veljati, 
kot je predvideno, 1. mar- 
ca 1977. 

Po veljavnem zakonu je 
stopnja za obračunavanje in 
vplačevanje depozita pri ne- 
gospodarskih in neproizvod- 
nih investicijah 50 odstotkov, 
po prejšnjem zakonu pa je 
ta stopnja znašala SO odstot- 
kov. 

Z zakonom je Zvezni izvrš- 
ni svet pooblaščen, da v so- 
glasju z izvršnimi sveti re- 
publik in pokrajin predpisu- 
je, za katere negospodarske 
investicije (kakršne so v sta- 
novanjsko-komunalni in kul- 
turno-socialni dejavnosti ter 
drugih družbenih dejavno- 
stih) in za katere neproiz- 
vodne investicije ni depozita 
ali pa se ga vplačuje po niž- 
jih stopnjah od predpisanih. 

Na podlagi tega zakona je 
Zvezni izvršni svet izdal Od- 
lok o merilih in postopku za 
oprostitev obveznega depozi- 
ta pri investicijskih vlaganjih 
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Ukinja se depozit 

nri negospodarskih 

in neproizvodnih 

investicijah  

# Doslej je bilo v 19 primerih odločeno o 
oprostitvi obveznega depozita, s čemer 
so bile oproščene te obveznosti skoraj 
vse naložbe v negospodarske investicije 

9 Investitorji v neproizvodne investicije 
so se znašli v neenakopravnem položaju 
glede na investitorje v negospodarske 
investicije 

® Sredstva, ki so vplačana po določbah ve- 
ljavnega zakona na račun depozita, bodo 
vrnjena investitorjem, ko potečeta dve 
leti od dneva deponiranja 
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v negospodarske in neproiz- 
vodne investicije. V skladu z 
merili iz tega odloka je bilo 
doslej v 19 primerih odloče- 
no o oprostitvi obveznega de- 
pozita. S tem so bila opro- 
ščena depozita skoraj vsa in 
vesticijska vlaganja v nego- 
spodarske investicije ter de) 
naložb v neproizvodne inve 
stici je. 

Mimo dosedanjih oprosti- 
tev pa je še cela vrsta za- 
htevkov za nadaljnje opro- 
stitve obveznega depozita. 
Glede na to, da so oproščene 
depozita skoraj vse naložbe 
v negospodarske investicije, 
so investitorji v neproizvod- 
ne investicije v neenakoprav- 
nem položaju. 

Sodi se, da do 31. decem- 
bra tega leta oziroma do dne- 
va, do katerega velja ta za- 
kon, ni mogoče občutneje 
zmanjšati naložb v negospo- 
darske in neproizvodne inve- 
sticije, tako da nadaljnja upo- 
raba tega zakona ne zagotav 
lja glavnega namena, zaradi 
katerega }e bil zakon izdan 

— t. j. omejevanja obsega 
investicij. Zato se predlaga, 
da se izda zakon o preneha- 
nju veljavnosti zadevnega za- 
kona. 

Predloženi zakon temelji na 
načelu enakopravnega položa- 
ja investitorjev, ki vlagajo v 
neproizvodne investicije, in 
investitorjev, ki vlagajo v ne- 
gospodarske investicije, ozi- 
roma je njegov namen od- 
praviti neenakopraven polo- 
žaj, v katerem so eni inve- 
stitorji glede na druge. 

Poleg tega, da preneha ve- 
ljati sedanji zakon, je v Os- 
nutku zakona predvideno, da 
se sredstva, vplačana po se- 
danjem zakonu kot depozit, 
vrne deponentom — investi- 
torjem, ko potečeta dve leti 
od dneva deponiranja. Tak- 
šen rok za povračilo depozi- 
tov je bil določen zato, ker 
so bila deponirana sredstva 
že angažirana za kreditiranje 
gospodarskih investicij v 
prednostne objekte, ki so jih 
določile republike in avto- 
nomni pokrajini. 

Vložnikov pritožb in vlog 

ni mogoče klicati 

r»a zagovor   

# Delovni ljudje in občani ne morejo biti 
klicani na zagovor zaradi vloge ali pred- 
loga zveznemu orqanu, razen če s tem 
storijo kaznivo dejanje 

# Z Osnutkom zakona se prvič enotno ure- 
ja delo zveznih organov v zvezi z vloga- 
mi in pritožbami 

# Določena je obveznost zveznih organov, 
da nenehno spremljajo in analizirajo 
probleme in vprašanja, ki jih vsebujejo 
vloge in predlogi 

© Ustanovljen bo svet za vloge in predlo- 
ge, katerega naloga bo obravnavati na- 
čelna vprašanja, ki jih načenjajo vloge in 
predlogi, vloženi zveznim organom 

Delovni ljudje, občani, or- 
ganizacije združenega dela in 
druge samoupravne organi- 
zacije ter skupnosti imajo 
ustavno pravico obračati se 
z vlogami in predlogi na 
Skupščino SFRJ, Predsednika 

republike, Predsedstvo SFRJ, 
Zvezni izvršni svet in druge 
zvezne organizacije in orga- 
ne. V svojih vlogah največ- 
krat opozarjajo na pomanj- 
kljivosti pri delu organov in 
organizacij ter na kršitve 

svojih pravic, pravnih intere- 
sov in zakonskih obveznosti. 

POTREBA PO IZDAJI 
ZVEZNEGA ZAKONA 

Učinkovitejše delo pri reše- 
vanju vprašanj iz vlog in 
predlogov, ki jih je zveznim 
organom vloženih okrog 35 
tisoč na leto, precej ovira to, 
da ni zveznega zakona, ki bi 
enotno urejal delo zveznih 
organov v zvezi z vlogami in 
predlogi. 

Glede na to, da je ta tva- 
rina zahtevna, pomembna in 
že vrsto let zelo aktualna, saj 
ima poudarjen družbenopoli- 
tični značaj, je Predsedstvo 
SFRJ ocenilo, da bi jo bilo 
treba urediti z zveznim za- 
konom. 

Zvezni Izvršni svet je to 
pobudo obravnaval in skle- 
nil, da uvede postopek za iz- 
dajo zakona. Skupščini SFRJ 
je poslal Predlog za izdajo 
zakona o delu zveznih orga- 
nov v zvezi z vlogami m pred- 
logi, z osnutkom zakona (AS 
338). Za sprejetje tega zako- 
na je pristojen Zvezni zbor. 

Glavna značilnost določil, 
ki so v Osnutku zakona, je, 
da se z njimi ne posega v 
pravice in dolžnosti, odgovor 
nost in samostojnost pri delu 
državnih organov, da v red- 
nem zakonskem postopku re- 
šujejo zadeve in opravljajo 
drugo delo, za katero so pri- 
stojni. Enako velja tudi za 
organizacije združenega dela, 
druge samoupravne organiza- 
cije in skupnosti, družbene 
organizacije, društva in dru- 
ge organizacije, kadar izvr- 
šujejo javna pooblastila, ki 
so jim zaupana. 

ZAŠČITA DELOVNIH 
LJUDI IN OBČANOV 

V Osnutku zakona je dolo 
čeno, da so z vlogami in 
predlogi mišljene prošnje, 
pritožbe in druge vloge ter 
ustna sporočila, dana na za- 
pisnik, s katerim se delovni 
ljudje in občani obračajo na 
zvezne organe, da bi zavaro- 
vali in učinkovito uveljavljali 
svoje pravice, pravne intere- 
se in obveznosti, ali da bi 
dali politične ali druge po- 
bude širšega družbenega po- 
mena. 

Delovni ljudje in občani ne 
morejo biti poklicani na za- 

govor zaradi svojih vlog ali 
predlogov zveznim organom, 
razen če s tem niso storili 
kaznivega dejanja. 

Bistvo te zelo pomembne 
določbe je zavarovati delovne 
ljudi m občane pred morebit- 
nimi neprijetnimi posledica- 
mi, ki jih utegnejo povzročiti 
organi, organizacije ali posa- 
mezniki, na katerih delo ali 
obnašanje opozarjajo v vlogi 
ali pritožbi. Po tem načelu 
vložnika ni mogoče poklicati 
na zagovor ne zavoljo samega 
dejanja vložitve vloge ali 
predloga ne zavoljo njune 
vsebine. Edina izjema v tem 
splošnem pravilu so vloge ali 
predlogi, v katerih je reče- 
no kaj takega, kar je z zako- 
nom določeno kot kaznivo 
dejanje. 

POSTOPEK 
ZA REŠEVANJE VLOG 
IN PREDLOGOV 

V Osnutku zakona je dolo- 
čeno, da mora zvezni organ 
vlogo ali predlog takoj vzeti 
v delo. Če ugotovi, da je sam 
pristojen reševati pritožbo 
ali predlog, ukrene vse po- 
trebno za reševanje teh vpra- 
šanj skladu s svojimi poob- 
lastili in delovnim področ- 
jem. če pa je za zadevo pri- 
stojen drug organ, mu zvez- 
ni organ nemudoma pošlje 
vlogo ali predlog, o tem pa 
mora obvestiti vložnika ozi- 
roma predlagatelja. Hkrati je 
zvczr--iu organu dana pra- 
vica, da v primeru, če oceni, 
da bi pristojni organ ali or- 
ganizacija mogla uporabiti 
ustrezno pravno sredstvo ali 
storiti kakšna druga dejanja 
ali ukrepe, opozori na to 
omenjeni organ in mu pred- 
laga, naj preudari, ali je ute- 
meljeno uporabiti pravno 
sredstvo ali drugačen ukrep 
za rešitev vprašanj, ki so na- 
četa v vlogi ali predlogu. 

Če zvezni organ oceni na 
podlagi vloge ali predloga, da 
bi bilo treba pretehtati ali 
je utemeljeno izdati nove ozi- 
roma spremeniti ali dopolniti 
veljavne predpise, mora na 
to opozoriti pooblaščene or- 
gane ali ustrezno ukrepati v 
mejah svojih pooblastil. 

Nadalje, če je v predlogu ali 
vlogi dana pobuda za širše 
družbene akcije, ali če se 
opozarja na probleme, zavo- 
ljo katerih bi bile potrebne 

lllllllll 

I OSNUTEK ZAKONA O DELU ZVEZNIH ORGA- * 
1 NOV V ZVEZI Z VLOGAMI IN PREDLOGI — | 
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Izenačuje se pravice 

republik in pokrajin 

na področju avtorske 

pravice 

9 Avtonomni pokrajini dobita enake pra- 
vice glede izdajanja dovoljenj za prevode, 

določanja plačil za izkoriščanje ljudskih 
stvaritev in določanja pogojev za upora- 
bo avtorskega dela, ko preneha veljati 
avtorska pravica 

lakšne akcije, mora zvezni 
organ v mejah svoje pristoj- 
nosti ter v sodelovanju z dru- 
gimi pristojnimi organi in 
družbenopolitičnimi skupnost- 
mi pretehtati ali je uteme- 
ljeno ukrepati. 

V Osnutku zakona je tudi 
določeno, da mora zvezni or- 
gan odgovoriti vložniku ali 
predlagatelju, kaj je storil 
glede vprašanj, načetih v vlo- 
gi ali predlogu. Odgovor mo- 
ra dati pismeno takoj po tem, 
ko je ukrepal. 

Državni organ, organizacije 
združenega dela ter druge sa- 
moupravne organizacije in 
skupnosti, družbene organi- 
zacije, društva ter nosilci sa- 
moupravnih, javnih in dru- 
gih družbenih funkcij, mora- 
jo zveznim organom na nji- 
hovo zahtevo nemudoma dati 
podatke in obvestila, s kate- 
rimi razpolagajo in jih zvez- 
ni organi potrebujejo za de- 
lo v zvezi z vlogami ali pred- 
logi, ter jim nuditi potrebno 
pravno in drugačno strokov- 
no pomoč pri reševanju vlog 
in pritožb. 

STALNA ANALSZA 
PREDMETOV VLOG 
IN PREDLOGOV 

Da bi bili zagotovljeni 
ustavnost in zakonitost ter 
zavarovane in učinkovito uve- 
ljavljene pravice, pravni in- 
teresi in obveznosti občanov, 
je v Osnutku zakona določe- 
no, da so zvezni organi dolž- 
ni, da spremljajo stanje in 
pojave v zvezi z vlogami in 
predlogi, analizirajo proble- 
me in vprašanja, ki jih vse- 
bujejo vloge in predlogi, 
ukrepajo kot so pooblaščeni, 
obveščajo druge pristojne or- 
gane o stanju in problemih 
na ustreznem področju in 
jim dajejo mnenja in pred- 
loge za ukrepe iz njihove 
pristojnosti. 

Dalje je določeno, da zvez- 
ni organi stalno sodelujejo z 
ustreznimi republiškimi in 
pokrajinskimi organi, da si 
z njimi izmenjujejo izkušnje, 
planirajo in dogovorno izva- 
jajo skupne akcije v zvezi z 
vprašanji skupnega pomena. 

V organizacijskem pogledu 

Osnutek zakona predvideva, 
da morajo zvezni organi svo- 
jo notranjo organizacijo in 
način dela prilagoditi potre- 
bam, ki jih narekuje učinko- 
vito in kvalitetno delo v zve- 
zi z vlogami in predlogi. V 
ta namen lahko Skupščina 
SFRJ, Predsednik Republike, 
Predsedstvo SFRJ in Zvezni 
izvršni svet oblikuje lastna 
stalna delovna telesa ali spo- 
razumno skupna delovna te- 
lesa. 

SVET ZA VLOGE 
IN PREDLOGE 

V Osnutku zakona je pred- 
videna tudi ustanovitev Sveta 
za vloge in predloge. Njego- 
va naloga je, da obravnava 
načelna vprašanja, ki jih na- 
čenjajo vloge in predlogi, 
vloženi na zvezne organe, za- 
vzema stališča glede teh in 
drugih vprašanj skupnega po- 
mena za delo v zvezi z vlo- 
gami in predlogi ter predla- 
ga ukrepe za reševanje teh 
vprašanj. Poleg tega naj bi 
Svet koordiniral tudi delo do- 
ločenih zveznih organov v 
zvezi z vlogami in predlogi. 

V Svet za vloge in predlo- 
ge delegirajo po enega pred- 
stavnika Skupščina SFRJ, 
Predsedstvo SFRJ in Zvezni 
izvršni svet, ustrezni organi 
republik in avtonomnih po- 
krajin ter družbenopolitične 
organizacije v federaciji, ki 
imajo po ustavi posebne funk- 
cije in odgovornosti. Predla- 
gano je, naj bi predsednika 
Sveta imenovala Skupščina 
SFRJ (v Osnutku je tudi al- 
ternativa, po kateri naj bi ga 
imenovalo Predsedstvo SFRJ). 

Funkcionarji, ki vodijo zve- 
zne upravne organe in zvezne 
organizacije, sodelujejo pri 
delu na sejah Sveta, kadar 
so na dnevnem redu vpraša- 
nja, ki se nanašajo na njiho- 
vo delovno področje. Sicer 
pa so zvezni upravni organi 
in zvezne organizacije, v ka- 
terih delovno področje sodijo 
vprašanja, ki so na dnevnem 
redu seje Sveta, dolžni na 
zahtevo predsednika Sveta 
zagotoviti ustrezne podatke 
m dokumentacijo ter dati 
potrebna obvestila. 

Zvezni izvršni svet je do- 
stavil Skupščini SFRJ v ob- 
ravnavo in sprejetje Predlog 
za izdajo zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah Zakona o 
avtorski pravici, a Osnutkom 
zakona (AS 339), ki bo na 
dnevnem redu ene prihodnjih 
sej Zveznega zbora. 

Spremembe in dopolnitve 
obstoječega Zakona, ki je bil 
izdan leta 1968, se predlaga 
predvsem zato, da bi se nje- 
gove določbe uskladilo z 
Ustavo. V tem pogledu se 
najpomembnejše spremembe 
nanašajo na določitev pravic, 
ki ji imata avtonomni po- 
krajini pri urejanju odnosov 
na področju avtorske pravi- 
ce, ki je bilo doslej v izključ- 
ni pristojnosti socialističnih 
republik. 

Tako Osnutek zakona pri- 
naša določbe, s katerimi se 
daje avtonomnima pokrajina- 
ma pravice glede izdajanja 
dovoljenj za prevajanje del, 
objavljenih v tujem jeziku, 
ki uživajo varstvo po določ- 
bah Svetovne konvencije o 
avtorski pravici, kar je bilo 

doslej v izključni pristojno- 
sti republiških organov. Pra- 
vice, ki jih imajo republike 
glede določanja nadomestil, 
in razpolaganja ^ njimi, za 
izkoriščanje ljudskih književ- 
nu in umetniških stvaritev, 
ter pravice, da lahko s svo- 
jim predpisom določijo, da 
je mogoče izkoriščati avtor- 
sko delo potem, ko preneha- 
jo premoženjske avtorske 
pravice, ob plačilu posebne- 
ga prispevka, se daje tudi 
avtonomnima pokrajinama. 

V Osnutku zakona je po- 
bliže določeno, da višino pla- 
čil za posamezne vrste jav- 
nega izvajanja oziroma pri- 
občitev neodrskih glasbenih 
in knjižnih del, razen za pre- 
nose in emitiranje po zavodih 
za radiodifuzijo, določajo av- 
torske organizacije v spora- 
zumu z Gospodarsko zborni- 
co Jugoslavije, Zvezo sindi- 
katov Jugoslavije in Sociali- 
stično zvezo delovnega ljud- 
stva Jugoslavije, kar je v 
skladu s sistemom družbene- 
ga dogovarjanja in samoup- 
ravnega sporazumevanja. 

J|I!IIIII!IIIIII!!!IIIIII!IIIIIII!IIIII!IIIII!IIIII!!IIII!!IIIIIIIIII!IIIIII!IIIIII!I!I!!!!IIII!IIII!I!IIIIIII!IIIIII!!II!II!IIIII!IIIII!!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIII!IIIII!IIIIIIII!IIII!IH 

I OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBAH IN DO- | 
I POLNITVAH ZAKONA O AVTORSKI PRAVICI | 
I — AS 339 
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ANALIZE IN OCENE 

Upočasnjena gospodarska aktivnost v začetku leta 

• V letošnjih prvih štirih mesecih se je industrijska proizvodnja povečala v primer- 
javi z istim obdobjem lanskega leta le za približno 1 odstotek 

• Stabilnejše gibanje cen, toda nadpovprečno naraščanje izdatkov za komunalne in 
druge storitve ter za prehrano 

• Upadanje investicij v osnovna sredstva 

• V prvih štirih mesecih I. 1976 se je izvoz povečal za 15 odstotkov, uvoz pa zmanjšal 
za 16 odstotkov v primerjavi z istim obdobjem lanskega leta 

Cilje in naloge, ki so do- 
ločene z Resolucijo, se v 
prvih štirih mesecih 1. 1976 
uresničuje v zelo zapletenih 
razmerah. Družbenoekonom- 
ski razvoj poteka ob takšnih 
spremembah pogojev gospo- 
darjenja v državi, ki terja- 
jo v desetletju po gospodar- 
ski reformi doslej največje 
preurejanje gospodarstva. Ta- 
ko organizacije združenega 
dela v gospodarstvu izvaja- 
jo pomembne spremembe in 
velike posege v razmerah 
splošnega zaviranja gospodar- 
ske aktivnosti ter izredno 
zmanjšane reprodukcijske in 
aumulativne sposobnosti, ki 
je obremenjena z večletno 
prakso ekstenzivnega poslp- 
vanja in razvoja ter defici- 
tarnega financiranja repro- 
dukcije. 

Takšne ocene so podane v 
Poročilu Zveznega izvršnega 
sveta o uresničevanju Jugo- 
slavije v 1. 1976, ki je pred- 
loženo Skupščini SFRJ v ob- 
ravnavo in sprejetje. 

Za gospodarski položaj v 
prvih štirih mesecih tega le- 
ta je značilna težnja upa- 
danja gospodarske rasti, ki 
je privedla do občutnega za- 
viranja industrijske in grad- 
bene dejavnosti. V letošnjih 
prvih štirih mesecih se je 
povečala industrijska proiz- 
vodnja v primerjavi z istim 
obdobjem lanskega leta za 
okrog 1 odstotek, gradbena 

dejavnost pa za okrog 3 od- 
stotke. Ekonomski položaj 
gospodarstva, ki je oslabljen 
zavoljo zaviranja gospodar 
ske aktivnosti in b6lj eksten- 
zivnega gospodarjenja, se je 
občutno poslabšal tudi zavo- 
ijo neuresničevanja politike 
splošne in skupne porabe. 
Po drugi plati pa se je v 
sorazmerno kratkem roku ze- 
lo zmanjšala inflacija ter se 
je bistveno zboljšai plačilno- 
bilančni položaj države. 

RAST iZVOZA — 
UPADANJE UVOZA 

V Poročilu ZIS je rečeno, 
da je izvajanje politike eko- 
nomske stabilizacije ogrodje 
razvojne politike V 1. 1976. 
čeprav se bistvene vzroke ne- 
stabilnosti še počasi odprav- 
lja, je bila stopnja inflacije 
v letošnjih prvih mesecih 
zmanjšana za tretjino lansko- 
letne, tako da je aprila zna- 
šala 11 odstotkov. 

Rast cen industrijskih pro- 
izvodov (101,3 odstotka) in 
cen na drobno (101,9 odstot- 
ka) je bila v prvih štirih 
mesecih (stanje v aprilu 1. 
1976 glede na december 1. 
1975) občutno počasnejša od 
lanskoletne. Nekolikanj hi- 
trejša rast življenjskih stro- 
škov je pogojena ž nadaljno 
občutno rastjo cen na živil- 
skem trgu. 

Umirjanje rasti cen je okre- 

pilo našo konkurenčno spo- 
sobnost na tujih trgih, kar 
je omogočilo, da je naše go- 
spodarstvo v veliki meri iz- 
koristilo oživljanje mednarod- 
ne menjave v letošnjih prvih 
mesecih. Celotna rast izvoza 
v prvih štirih mesecih znaša 
15 odstotkov. Izvoz kmetij- 
skih izdelkov narašča po ne- 
pričakovano visoki stopnji, 
pa tudi izvoz industrijskih 
proizvodov, ki pomeni sko- 
raj 90 odstotkov celotnega 
izvoza, narašča dvakrat hi- 
treje kot je planirano. Hkra- 
ti se je uvoz zmanjšal za 
16 odstotkov. Najbolj je upa- 
del Uvoz reprodukcijskega 
materiala in potrošniškega 
blaga, stopnja realnega zmanj- 
šanja uvoza opreme pa je 
dvakrat manjša od načrto- 
vane. 

Devizna bilanca ima v le- 
tošnjih prvih štirih mesecih 
presežek v znesku 135 mili- 
jonov dolarjev (v istem ob- 
dobju lanskega leta smo ime- 
li 477 milijonov dolarjev pri- 
manjkljaja). Občutno so se 
povečale tudi devizne rezerve 
države. 

UPADANJE 
DOMAČEGA 
POVPRAŠEVANJA 

Prejšnjim neugodnim tež- 
njam glede gospodarske ra- 
sti, katerih vzrok je dolgo- 
trajna inflacija in njen ne- 
ugoden vpliv na osebno po- 
rabo, se je letos pridružilo 
še upadanje domačega po- 
vpraševanja na področju in- 
vesticij, pa tudi posledice 
uporabe novega sistema obra- 
čunavanja dohodka in siste- 
ma plačevanja. Celotno po- 

dročje blagovnega in denar- 
nega prometa ni prilagoje- 
no novim reprodukcijskim in 
plačilnim tokovom, proizvod- 
ne in druge organizacije pa 
vodijo bolj vzdržno poslov- 
no politiko, kakor bi bilo 
treba glede na nove ukrepe. 

Vse to vpliva na zaviranje 
gospodarske aktivnosti, kar 
je zlasti opaziti v tistih de- 
lih gospodarstva in družbeno- 
političnih skupnostih, ki ima- 
jo neugodno proizvodno 
strukturo, Koliko časa bo 
takšen položaj trajal je od- 
visno od sposobnosti prila- 
gajanja gospodarstva novim 
razmeram, pa tudi od pri- 
pravljenosti ekonomske poli- 
tike in vseh njenih nosilcev, 
da pravočasno usklajujejo 
svojo dejavnost, bilance in 
ukrefje z novimi gibanji. 

Pomembne možnosti za od 
pravljanje takšnega stanja 
ponuja tudi uresničevanje 
programa naložb za spre- 
minjanje strukture gospodar- 
stva in pa stanovanjska iz- 
gradnja. Tudi kmetijstvo bi 
utegnilo biti, sodeč po jesen- 
ski in spomladanski setvi, 
po stanju posevkov in po 
gibanjih v živinoreji, eden 
pomembnih dejavnikov go- 
spodarske rasti v tem letu. 

ZAVRTA RAST 
ZAPOSLOVANJA 

V prvih štirih mesecih te- 
ga leta se ni uresničevala 
predvidena rast delovne sto- 
rilnosti in krepitev kvalita- 
tivnih prvin gospodarjenja, 
to pa so bistvene naloge za 
uresničevanje politike eko- 
nomske stabilizacije. 

Glede gibanja zaposlenosti 

lllllllllllllllllllllillllll!llllll!llllll!illll!!llllllll!llllllllllllllllll!lllll!ll!!lllll!lllllllllllllllll!lll!llllllllllll[lll!!lllllllllll!lllllll!lllll!llllll!lllllllllll!itllllllllll!llllll!k = .== 
I URESNIČEVANJE RESOLUCIJE O SKUPNI PO- | 
I LITIKI EKONOMSKEGA IN SOCIALNEGA RA- | 
J ZVOJA JUGOSLAVIJE V LETU 1976 — POROČI- J 
J LO ZVEZNEGA IZVRŠNEGA SVETA 
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je poudarjeno, da se je po 
izrazitem povečanju števila 
zaposlenih v prvem trimeseč- 
ju (4,7 odstotka) v aprilu — 
prvič po več kot dveh le- 
tih — zaposlenost zmanjša- 
la aa 0,3 odstotka. Poleg za- 
viranja rasti zaposlenosti 
upada zaposlovanje mladih 
strokovnih kadrov in priprav- 
nikov. Predvidena merila in 
prednosti pri zaposlovanju v 
praksi največkrat niso dolo- 
čena, ali pa se jih ne upo- 
rablja. 

OBREMENJEVANJE 
GOSPODARSTVA 

Z Resolucijo je bilo pred- 
videno uvajanje takšnega si- 
stema financiranja družbenih 
dejavnosti, ki ne bo več za- 
snovan na avtomatskem pri- 
livu sredstev. Ta proces po- 
teka počasi, tako da nekate- 
re družbene dejavnosti ali 
deli teh dejavnosti še na- 
prej trosijo prek možnosti 
in se bodo znašli v težavah 
ter kasneje zahtevali nova 
sredstva od gospodarstva. 

Po mnenju Zveznega izvrš- 
nega sveta bodo naslednji 
meseci predvsem v znamenju 
prizadevanj za izvajanje pred- 
pisov o medsebojnem plače- 
vanju in obračunavanju pri- 
hodka in dohodka. V tem 
bo zaobseženo tudi odprav- 
ljanje zastojev v poslovni 
aktivnosti ob pospeševanju 
proizvodnje in prometa ter 
gospodarske dejavnosti sploh. 
V zvezi s tem si bo nujno 
nenehno prizadevati, da se 
gospodarstvo čim manj ob- 
remenjuje z izločanji za 
splošne in skupne potrebe 
ter da se cene pogodbene 
obveznosti zmanjša do znos- 
nih meja. 

Nadaljnje naraščanje za- 
konskih in pogodbenih ob- 
veznosti ob zaviranju gospo- 
darske aktivnosti, povečeva- 
nju zalog in slabitvi kvali- 
tativnih dejavnikov gospodar- 
jenja tako pritiska na pro- 
izvodne stroške, ki jih šte- 
vilne organizacije združene- 
ga dela skušajo prevaliti na 
cene svojih proizvodov in 
storitev. Naraščajo tudi za- 
hteve za povečanje uvoza in 
za večje izkoriščanje dopol- 
nilne akumulacije iz tujine. 

POZITIVNI OBETI 
Pod pogojem, da bo kme- 

tijska proizvodnja približno 
ustrezala sedanjim predvide- 
vanjem in da se doseže še 
bolj učinkovito operativno 
izvajanje predvidenih in za- 

četnih aktivnosti ter ukrepov 
za poživitev drugih gospodar- 
skih aktivnosti, Zvezni izvrš- 
ni svet ocenjuje, da se je 
mogoče nadejati, da do kon- 
ca leta stopnja gospodarske 
rasti ne bo tako nizka kot 
kažejo podatki za prve štiri 
mesece, še mnogo pomemb- 
neje pa je doseči, da bo ta 
rast ustaljena ter preprečiti 
nihanja, kakršnim smo bili 
priče v zadnjih letih, in, da- 
lje, da bo ta rast bolj izvi- 
rala iz rasti delovne storil- 
nosti in drugih kvalitet go- 
spodarjenja ter da bo bolj 
usklajena s cilji razvoja in 
dejansko plačilno sposobnim 
povpraševanjem. 

Podrobneje je o splošnih 
gospodarskih gibanjih govor 
v gradivu »Težnje gospodar- 
skih gibanj sredi prvega pol- 
letja 1. 1976«, ki ga je pri- 
pravil Sekretariat Zveznega 
izvršnega sveta za spremlja- 
nje gospodarskih gibanj, in 
ki je obenem s Poročilom 
ZIS dostavljeno skupščini 
SFRJ. 

OŽIVLJANJE 
POVPRAŠEVANJA 
PREBIVALSTVA 

V marcu in aprilu, je reče- 
no v tem gradivu, je pri- 
šlo do oživljanja realnega po- 
vpraševanja prebivalstva, in 
sicer predvsem zavoljo mir- 
nejšega gibanja cen pa tudi 
zavoljo povečanja nominalnih 
prejemkov prebivalstva. Za- 
voljo pospešitve izdatkov pre- 
bivalstva za blago v marcu 
in aprilu ter zato, ker so ce- 
ne na drobno naraščale po- 
vprečno za 0,5 odstotka na 
mesec, se je realna kupna 
moč prebivalstva povečevala. 
Vendar pa ni zadostna gle- 
de na doslej ustvarjeni ob- 
seg proizvodnje in obseg za- 
log na področju proizvodnje 
potrošnega blaga. 

Celotno povpraševanje ni 
dovolj yeliko niti da bi ab- 
sorbiralo tolikanj zavrto in- 
dustrijsko proizvodnjo. Posle- 
dica je vnovično pospešeno 
naraščanje zalog gotovega 
blaga. 

Te zaloge so se v prvih 
štirih mesecih povečale pri 
proizvajalcih za okrog 9 od- 
stotkov, tako da so za 26 od- 
stotkov večje kot so bile ko- 
nec aprila 1. 1975. Najhitre- 
je so se povečevale zaloge 
delovnih sredstev, reproduk- 
cijskega materiala, medtem 
ko zaloge potrošniškega bla- 
ga naraščajo počasneje kot 
so ob začetku lanskega leta. 

Za razliko od zalog goto- 
vega blaga pa zaloge suro- 
vin, tako domačih kot uvoz- 
nih, pri proizvajalcih precej 
hitro upadajo. 

ZAVIRANJE 
INVESTICIJSKE 
AKTIVNOSTI 

Poglavitni problemi blagov- 
no-denarnih odnosov, ki se 
kažejo predvsem v nezadost- 
nem domačem povpraševa- 
nju, so še nadalje navzoči 
ter vplivajo na celotno go- 
spodarsko aktivnost. Priha- 
ja tudi do občutnega zasto- 
ja v poslovni aktivnosti, ki 
ga je mogoče pripisati prila- 
gajanju gospodarstva in dru- 
gih družbenih dejavnosti no- 
vim pogojem obračunavanja 
prihodka in sistema plače- 
vanja. 

Med važnimi razlogi 
upočasnjevanja investicijske 
aktivnosti, ki je dobilo ve- 
like razsežnosti, je tudi res- 
no upočasnjevanje stanovanj- 
ske izgradnje, za katero je 
sicer izločenih veliko sred- 
stev. Vrsta dejavnikov po- 
vzroča, da se teh sredstev 
ne uporablja, čeprav je grad- 
bena operativa premalo za- 
poslena, povpraševanje po 
stanovanjih pa zelo veliko. 
To je pogojeno z že od prej 
navzočo neracionalno in dra- 
go graditvijo, z nerešenim 
vprašanjem zasebne graditve 
ter s tem, da niso konsti- 
tuirane stanovanjske samo- 
upravne interesne skupno- 
sti. 

Na upadanje industrijske 
proizvodnje vpliva tudi po- 
jemanje propulzivnega učin- 
ka investicijskega povpraše- 
vanja, ki je bilo vse 1. 1975 
poglavitni propulzivni dejav- 
nik naraščanja porabe. Stop- 
nja rasti proizvodnje delov- 
nih sredstev je z januarskih 
12 odstotkov upadla na 6 od- 
stotkov v' marcu in na 3,7 
odstotka v aprilu, pri tem 
pa realizacija, glede na viso- 
ke zaloge, ne ustreza niti to- 
likanj zmanjšanemu onsegu 
te proizvodnje. 

Čedalje več proizvajalcev 
izjavlja, da glede na svoje 
proizvodne možnosti nimajo 
dovolj naročil. Vrednost grad- 
benih del se je v prvem tri- 
mesečju povečala le za 17 
odstotkov (nasproti 60 od- 
stotkom v istem obdobju 1. 
1975), opravljenih efektivnih 
pa le za 3 odstotke (naspro- 
ti 10 odstotkom v 1. 1975). 

Ce strukturo investicijskih 
vplačil obravnavamo po no- 

silcih sredstev, ugotovimo, da 
je zanjo značilno, da tudi v 
prvih štirih mesecih tega le- 
ta najbolj intenzivno nara- 
ščajo naložbe v negospodar- 
ske investicije, kar ni v skla- 
du s politiko investiranja, ki 
je začrtana za to leto. 

Nadaljevanje teženj zavira- 
nja investicijske aktivnosti bi 
utegnilo povzročiti zelo resne 
probleme ne le konjunktur- 
nega marveč tudi razvojnega 
značaja. Poseben problem je 
previsoka rast cen na področ- 
ju investicij, ki se za razli- 
ko od večine drugih ne umir- 
jajo. 

DENARNI PRIHODKI 
PREBIVALSTVA 

V obdobju januar—april so 
bili celotni prihodki prebi- 
valstva nominalno za 27,4 od- 
stotka večji kot v istem ob- 
dobju lanskega leta. Ob tem 
pa dinamika celotnih izdat- 
kov (24,9 odstotka) občutno 
zaostaja za povečanjem ce- 
lotnih prihodkov. 

Upočasnjeno rast celotnih 
prejemkov prebivalstva v pri- 
merjavi z lanskim letom, ko 
je v štirih mesecih znašala 
33,1 odstotka, opredeljuje 
predvsem počasnejše gibanje 
mase osebnih dohodkov. Ker 
se je hkrati povečalo število 
zaposlenih v družbenem sek- 
torju za 4,3 odstotka, to po- 
meni, da je bil povprečen no- 
minalni osebni dohodek na 
zaposlenega za 17,2 odstotka 
večji kot v istem obdobju 
lanskega leta, medtem ko so 
se realni osebni dohodki po- 
večali za okrog 1 odstotek 
(življenjski stroški so nara- 
sli za 16 odstotkov). 

Čeprav je mogoče takšno 
povečanje osebnih dohodkov 
označiti kot minimalno, je 
povsem gotovo, da zanj ni 
ustreznega kritja v poveča- 
nju dohodka in delovni sto- 
rilnosti. 

V istem obdobju so se nad- 
povprečno povečali izdatki za 
storitve. Predvsem so se po- 
večali izdatki za komunalne 
storitve (37 odstotkov), kul- 
turno-socialne storitve (32 od- 
stotkov) ter za stanovanjske 
ter prometne in PTT storit- 
ve. 

PRIHODKI SPLOŠNE 
IN SKUPNE PORABE 

Za razliko od prejšnjih let 
se letos nekolikanj počasne- 
je povečuje zajemanje v go- 
spodarstvo kot vir prihod- 
kov za splošno in skupno 
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porabo. Tako so se v letoš- 
njem prvem trimesečju pri- 
hodki iz gospodarstva pove- 
čali za 19 odstotkov, od pre- 
bivalstva za 27 in od nego- 
spodarstva za 29 odstotkov. 

Dasi so prihodki splošne 
in skupne porabe naraščali 
nekolikanj bolj umirjeno kot 
preteklo leto, je intenzivnost 
tega povečevanja vendarle 
previsoka in ni sorazmerna 
z dinamiko proizvodnje in 
celotne gospodarske aktivno- 
sti, z gibanjem osebnih do- 
hodkov, najbrž pa tudi ne 
s cilji ekonomske politike, 

» 

ki so začrtani na tem po- 
dročju. Ni izključeno, da se 
bodo prihodki splošne in 
skupne porabe tudi letos po- 
večali čez dovoljene okvi- 
re. 

GIBANJE CEN 
Cene na drobno so se apri- 

la povečale glede na marec 
za 0,6 odstotka, življenjski 
stroški pa za 0,8 odstotka. 
Pri proizvajalskih cenah in- 
dustrijskih proizvodov apri- 
la ni bilo sprememb glede 
na marec. 

V naslednjih treh do šti- 
rih mesecih najbrž ne bo 
občutnejših sprememb pro- 
izvajalskih cen. Kljub pove- 
čanim stroškom se proizva- 
jalci izogibajo spreminjanja 
svojih cen, ker zmanjšano 
povpraševanje niti pri seda- 
njih cenah ne omogoča za- 
dovoljivega plasmaja. 

Celotni življenjski stroški 
so bili v letošnjih prvih šti- 
rih mesecih za 3,2 odstotka 
večji kot novembra 1. 1975. 
Gre za okrog 50 odstotkov 
manjše povečanje kot v 
istem obdobju lanskega le- 

ta. Vendar pa je v 1. 1976 
čutiti, da na naraščanje živ- 
ljenjskih stroškov močno 
vplivajo cene prehrane. Le- 
tos so cene prehrane^ za več 
kot 70 odstotkov pripomog- 
le k povečanju celotnih stro- 
škov. 

Ker je za prehrano treba 
izločiti več sredstev, prebi- 
valstvo del razpoložljive kup- 
ne moči preusmerja v na- 
kup živil, kar je po svoje 
eden izmed dejavnikov, ki 
vplivajo na zmanjšanje po- 
vpraševanja po industrijskem 
blagu. 

IZ DELA ZVEZNIH ORGANOV 

Manjša količina, a večja 

vrednost uvoženega 

blaga 

# V preteklem letu je bilo ocarinjeno 25,8 
milijona ton uvoženega blaga, I. 1974 pa 
29 milijonov ton, toda vrednost blaga je 
bila lani za 4 odstotke večja 

9 Na račun carin in drugih uvoznih dajatev 
je bilo plačano 24 milijard dinarjev 

• Tudi izvoženega blaga je bilo količinsko 
(9,4 milijona ton) manj kot I. 1974 (12,1 
milijona ton), vendar je njegova vred- 
nost za 7 odstotkov večja, ker se je spre- 
menila struktura izvoza 

® V mednarodnem potniškem prometu na 
naših mejah je bilo lani 78 milijonov pot- 
nikov (51 milijonov tujih in 27 milijonov 
domačih), kar je 10 milijonov več kot 
I. 1974 

Vrednost uvoženega blaga v 
1. 1975 se je v primerjavi z 
1. 1974 rahlo povečala, kar j.e 
v skladu s proglašeno politi- 
ko uvoza. Celotna vrdnost 
ocarinjenega blaga je za 4 
odstotke večja, zmanjšala pa 
se je količina uvoženega bla- 
ga. Ocarinjeno je 25,8 mili- 
jona ton blaga, kar je za 14 
odstotkov manj kot 1. 1974 
(29 milijonov ton). Gre za 
posledico spremenjene struk- 
ture uvoženega blaga in dru- 
gih okoliščin, ki so bile zna- 

čilne za mednarodno blagov- 
no menjavo v 1. 1975. 

To je navedeno v Poročilu 
o delu carinske službe v 1. 
1975, ki ga je Zvezna uprava 
carin poslala Skupščini SFRJ. 
Obravnavanje tega poročila 
bo na dnevnem redu ene iz- 
med prihodnjih sej Zveznega 
zbora. 

UVOZ IN IZVOZ BLAGA 
V minulem letu so se Zvez- 

na carinska uprava in cari- 
narnice pri carinjenju uvo- 

ženega blaga zlasti angažira- 
le na uporabi Carinske tarife 
in predpisov, s katerimi se 
ureja režim uvoza blaga. Pri 
tem je bila dana prednost 
pregledu blaga, ki je naj- 
važnejša faza v postopku ca- 
rinjenja. V zvezi s tem so 
v teku 1. 1075 kemično-teh- 
nološko pregledali okrog 18 
tisoč vzorcev blaga. Ugoto- 
vili so, da je bilo blago v 
več kot 4.500 primerih nepra- 
vilno prijavljeno glede vrste 
in kakovosti. 

V poročilu je rečeno, da je 
plačevanje carin in drugih 
uvoznih davščin v 1. 1975 po- 
tekalo zadovoljivo. Na račun 
carin in drugih uvoznih dav- 
ščin je bilo. plačano skupno 
okrog 24,5 milijarde dinarjev, 
kar pomeni v primerjavi z 
1. 1974 povečanje za 21 od- 
stotkov (v 1. 1974 je bilo pla- 
čano okrog 20 milijard di- 
narjev). 

Glede carinskih kontingen- 
tov je ta služba 1. 1075 upo- 
rabila 120 odločb Zveznega 
izvršnega sveta o carinskih 
kontingentih. 100 odločb od 
tega števila se je nanašalo 
na opremo, 18 na reproma- 
terial in 2. na proizvodno ko- 
operacijo. Celoten učinek 
zmanjšanja carin s pomočjo 
carinskih kontingentov znaša 
2,7 milijarde dinarjev. Od te 
vsote odpade na opremo 1,8 
milijarde, na repromaterial 
pa 900 milijonov dinarjev. 

Poleg rednega uvoza blaga 
se velike količine blaga uva- 
ža tudi preko konsignacijskih 

skladišč. V minulem letu je 
bilo 213 zastopnikov tujih 
tvrdk, ki so imele 2.980 kon- 
signacijskih skladišč. Celoten 
promet prek teh skladišč je 
dosegel vrednost okrog 8 mi- 
lijard dinarjev. 

Pomembna postavka v zu- 
nanjetrgovinski menjavi naše 
države s tujino je začasni 
uvoz blaga, katerega namen 
je v glavnem oplemenitenje 
(predelava, dodelava, obdela- 
va), razstavljanje na medna- 
rodnih razstavah, presojanje 
in preizkušnja ter uporaba v 
proizvodnem procesu ali iz- 
vajanje storitev, kadar gre za 
osnovna sredstva. Uporabniki 
tega blaga imajo mnoge olaj- 
šave glede na tiste, ki blago 
dokončno uvozijo. Vrednost 
takšnega blaga, uvoženega v 
1. 1975, je znašala približno 5 
milijard dinarjev. 

Kar se tiče izvoza blaga, 
je v Poročilu rečeno, da se je 
njegova vrednost v minulem 
letu povečala za 7 odstotkov 
glede na 1. 1974, da pa se je 
pri tem količina izvoženega 
blaga zmanjšala — na 9,4 
milijona ton nasproti 12,1 mi- 
lijona ton v 1. 1974. Iz tega 
izhaja, da se je v preteklem 
letu spremenila struktura iz- 
voznega blaga v prid blaga z 
večjo stopnjo obdelave. 

CARINSKI NADZOR 
IN POTNIŠKI PROMET 

Preteklo leto je bil Carin- 
ski zakon spremenjen tako, 
da so skrajšani roki za skla- 
diščenje carinskega blaga v 
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carinskih skladiščih, kar je 
povzročilo, da so se zmanj- 
šale količine blaga, ki je v 
teh skladiščih prej dlje le- 
žalo. 

Pri izvajanju ukrepov ca- 
rinskega nadzora so carinski 
organi ugotovili znatno zbolj- 
šanje, zlasti pa odgovornejši 
odnos posestnikov carinske- 
ga t>laga do obveznosti, ki 
jih imajo po carinskih pred- 
pisih. No, bile so pa tudi 
kršitve carinskih predpisov, 
ko se je blago jemalo iz ca- 
rinskega nadzora še preden 
je bil izveden carinski posto- 
pek in plačane uvozne da- 
jatve. 

V preteklem letu se je po- 
večal tudi mednarodni pot- 
niški promet, s tem pa tudi 
število obračunanih uvoznih 
dajatev za blago, ki ga pot- 
niki nosijo s seboj. V celot- 
nem prometu je bilo 78 mi- 
lijonov potnikov (10 milijo- 
nov več kot 1. 1974), od tega 
51 milijonov tujih in 27 mi- 
lijonov domačih. V Poročilu 
se poudarja, da imajo carin- 
ski organi precej problemov, 
ko določajo carinsko osnovo 
pri carinjenju blaga potni- 
kov, ker na mejnih prehodih 
ni mogoče ugotavljati vseh 
dejstev v zvezi z določitvijo 
vrednosti blaga. 

Maloobmejni promet je po- 
tekal v znamenju precejšnje- 
ga povečanja števila preho- 
dov oseb in motornih vozil 
z vsemi državami, razen z 
Avstrijo. Precejšnje poveča- 
nje je zabeleženo pri Italiji, 
s katero je sicer ta promet 
tudi najbolj razvit, procentu- 
alno pa je povečanje največ- 
je pri Romuniji. 

KRŠITVE PREDPISOV 
iN POSTOPEK 
ZA PREKRŠKE 

Pri odkrivanju kršitev ca- 
rinskih in drugih predpisov 
je bila carinska služba us- 
merjena predvsem k pre- 
prečevanju in odkrivanju tež- 
jih oblik kršitev predpisov. 
V tem smislu se je preven- 
tivno ukrepalo ter so bile 
organizirane posebne akcije 
pri odkrivanju nezakonitega 
vnašanja strelnega orožja, 
streliva, eksploziva, mamil 
ter nezakonitega manipulira- 
nja s carinskim blagom. 

V letu 1975 je bilo odkrito 
okrog 23 tisoč carinskih pre- 
krškov, od katerih so jih naj- 
več (okrog 17.000) storile fi- 
zične osebe. Vrednost odvze- 
tega blaga znaša 60 milijo- 
nov dinarjev, kar je za 30 
odstotkov več kot 1. 1974. 

Okrog 6.000 carinskih prekrš- 
kov so storile organizacije 
združenega dela, kar je ena- 
ko številu prekrškov, ki so 
jih odkrili v predhodnem le- 
tu. Vendar pa se število tež- 
jih kršitev, ki jih storijo or- 
ganizacije združenega dela, 
zmanjšuje, kar je posledica 
intenzivnejšega sodelovanja 
carinske službe z organi sa- 
moupravljanja v teh organi- 
zacijah. 

Prav tako se je zmanjšalo 
tudi število deviznih prekrš- 
kov (je za 39 odstotkov manj- 
še kot 1. 1974, vrednost od- 
vzetih denarnih sredstev pa 
se je zmanjšala za 25 odstot- 
kov). Carinarnice so v okrog 
3.000 primerih vložile prijave 
za devizni prekršek, odvzeta 
plačilna sredstva pa so do- 
segla vrednost okrog 15 mi- 
lijonov dinarjev. 

MEDNARODNO 
CARINSKO 
SODELOVANJE 

Mednarodno carinsko so- 
delovanje Jugoslavije se je v 
preteklem letu uresničevalo 
z udeležbo v delu mednarod- 
nih carinskih organizacij, na 
bilateralni in multilateralni 
podlagi, pri izvajanju spora- 
zuma o carinskem sodelova- 

nju, sporazuma o cestnem 
komercialnem prometu in 
drugih multilateralnih instru- 
mentih. 

Doseženo je uspešno bila- 
teralno sodelovanje v okviru 
sporazumov o carinskem so- 
delovanju, ki so sklenjeni z 
Bolgarijo, češkoslovaško, Ita- 
lijo, Madžarsko, ZR Nemčijo, 
Poljsko, Romunijo in Franci- 
jo, čeprav niso bile v zadost- 
ni meri izkorišče vse možno- 
sti, ki jih nudijo ti spora- 
zumi. 

Najbolj intenzivno sodelo- 
vanje je bilo doseženo s ca- 
rinsko službo Italije z izme- 
njavo obvestil, ki so pripo- 
mogla, da so bili odkriti in 
preprečeni večji prekrški v 
blagovni menjavi med obema 
državama. Uspešno je bilo 
tudi sodelovanje s carinsko 
službo ZDA, zlasti na področ- 
ju izmenjave informacij o 
ilegalnem prometu mamil. 

Carinska služba Jugoslavi- 
je je v preteklem letu zelo 
intenzivno sodelovala tudi na 
mednarodnem področju, zla- 
sti na področju carinsko-teh- 
ničnih vprašanj oziroma pri 
izdelavi Mednarodne konven- 
cije o poenostavitvi in har- 
monizaciji carinskega po- 
stopka. 

SPREJETI ZAKONI 
Sfills * 
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Zvezni zbor Skupščine 
SFRJ je na seji 28. maja 
sprejel naslednje zakone: 

Zakon o temeljih premo- 
ženjskega in osebnega zava- 
rovanja (AS 226) uvaja tak- 
šen sistem upravljanja zava- 
rovalnih skupnosti, s katerim 
se vzpostavlja nove družbe- 
noekonomske odnose na tem 
področju (zavarovanci sami 
bodo odločali o sredstvih, 
združenih v zavarovalnih 
skupnostih) in dosega bolj 
ekonomično varstvo družbe- 
ne lastnine pred rizikom. Za- 
kon določa tudi temelje si- 
stema zavarovanja, ureja po- 
slovanje zavarovalnih skupno- 

sti in predvideva obstoj po- 
sebne oblike združevanja 
sredstev zavarovalnih oziro- 
ma pozavarovalnih skupnosti. 
Predvideno je tudi, da sred- 
stva za ustanovitev in poslo- 
vanje zavarovalnih in rizič- 
nih skupnosti zagotavljajo sa- 
mi ustanovitelji, t. j. zavaro- 
vanci. Če vsota teh sredstev 
ne ustreza obveznostim te 
skupnosti in ne zagotavlja 
varnosti zavarovancev, so re- 
publike ih pokrajini poobla- 
ščene, da same določijo zne- 
sek teh sredstev. 

Zakon o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o orga- 
nizaciji in delovnem področ- 

ju zveznih upravnih organov 
in zveznih organizacij (AS 
321) odpravlja razlike glede 
urejanja pravic, dolžnosti in 
odgovornosti delavcev v zvez- 
ni upravi, s prožnejšo kad- 
rovsko politiko pa omogoča 
zadovoljevanje specifičnih po- 
treb in zahtev službe glede 
zagotavljanja ustreznega stro- 
kovnega kadra. Zakon pred- 
videva tudi ustanovitev Zvez- 
nega komiteja za zakonodajo. 

Zakon o spremembah in 
dopolnitvah zakona o kontro- 
li predmetov iz plemenitih 
kovin (AS 161), s katerim se 
spreminja posamezna poob- 
lastila za opravljanje zadev s 
področja kontrole predmetov 

iz plemenitih kovin, poleg te- 
ga pa je predvideno, da so 
pregledu in žigosanju podvr- 
ženi tudi predmeti iz drago- 
cenih kovin, zlitih z nikljem 
in paladijem. Zlatnike in spo- 
minske plakete se bo kovalo 
po enotnih standardih. 

Zako no spremembah in 
dopolnitvah Zakona o med- 
republiških in meddržavnih 
vodah (AS 151) določa osno- 
ve vzdrževanja vodnega reži- 
ma in določa, da avtonomni 
pokrajini neposredno uresni- 
čujeta svoje pravice in dolž- 
nosti s tega področja po tem 
Zakonu, ne pa prek republik, 
kot je veljalo doslej. 

(nadaljevanje s str. 11 
OZD proizvajalcev primarne 
energije in OZD distribucije 
električne energije. 

Samoupravni sporazum o 
razvoju elektrogospodarstva 
je bil objavljen skupaj s sa- 
moupravnim sporazumom o 
razvoju in porabi premoga in 
samoupravnim sporazumom 
o razvoju naftno-plinskega go- 

spodarstva v posebni števil- 
ki Poročevalca 4. junija. 

S 1. julijem prenehajo ve- 
ljati 50 odst. povečanja sto- 
penj zakonov o združevanju 
sredstev od investicij i'fl od 
porabe na visoki napetosti, 
zakon o združevanju TOZD 
od davčne osnove pa v celoti 
(sprejeti julija 1975), razen 
na nizki napetosti. To pome- 

ni, da se, če sporazum ne bi 
do 1. julija stopil v veljavo, 
uvedejo stopnje, ki so velja- 
le pred 1. avgustom 1975, en 
zakon pa bi sp!oh prenehal 
veljati, kar bi povzročilo, da 
bi bil dotok sredstev mesečno 
okrog 40—50 milj. din nižji. 
Sedaj znaša okrog 175 milj. 
din mesečno, torej bi se zni- 
žal za 25—30 odst., kar bi 

onemogočilo izvaijanje že 
sprejetih konkretnih obvez, 
kar pomeni zastoj v konti- 
nuiteti izgradnje energetskih 
objektov, iti v skrajni kon- 
sekvenci lahko povzroči pre- 
kinitev osnovnih tokov druž- 
bene reprodukcije Ker se 
tedaj postavlja pravočasnost 
izgradnje energetskih objek- 
tov kot za družbeno repro- 
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dukcijo nujna naloga, s sa- 
moupravnimi sporazumi med 
porabniki energetskih virov 
pa ni bilo mogoče pravočas- 
no zagotoviti potrebnih sred- 
stev za njihovo dograditev, 
je s tem podana ustavna pod- 
laga, da se z zakonom nalo- 
ži obvezno združevanje sred- 
stev oziroma plačevanje pri- 
spevkov v ta namen (25., 89. 

in 70. člen ustave SRS). 
Ocenjujemo namreč, da sa- 

moupravni sporazum do kon- 
ca junija ne bo podpisan, saj 
gre le za 20—25 dni časa. Ob 
učinkoviti politični aktivno- 
sti bi lahko dosegli veljav- 
nost sporazuma (podpis 50 
odstotkov udeležencev in več 
kot 60 odst. pora&e* najka- 
sneje do konca leta. 

Za zakonom o spremembi 
zakona o združevanju sred- 
stev odjemalcev elefcrične 
energije na visoki napetosti 
za financiranje energetskih 
objektov se tedaj le podalj- 
šuje veljavnost lani sprejete 
višje stopnje 0d 1. 7. do 31. 
12. 1976. Obveznost združe- 
vanja sredstev preneha velja- 
ti za zavezanca takrat, ko 

sporazum podpiše in je is- 
točasno izpolnjeno določilo 
37. čleila, ki pogojuje ve- 
ljavnost sporazuma (60 odst. 
porabe — 50 odst. podpisov), 
to še pravi, da lahko že pred 
31. 12. 1076. 

Materialne obveznosti dru- 
žbenopolitičnih skupnosti se 
s predlaganimi spremembami 
ne bodo povečale. 

Predlog zakona o spremembi zakona o usmeritvi 
sredstev SR Slovenije za investicije v gospodar- 
stvu v letih 1971—1976 (ESA 613} 

Izvršni svet predlaga, naj Skupščina SR Slovenije 
obravnava ta zakonski predlog po hitrem postopku. 
V utemeljitvi navaja: »Takšen postopek predlagamo, 
ker bi po obstoječem zakonu prenehala obveznost zdru- 
ževanja sredstev za modernizacijo železnic v SR Slo- 
veniji s -30. 6. 1976. Ker samoupravni sporazum o te- 
meljih razvoja železniških zmogljivosti za obdobje 
1976—1980 ne bo sprejet do tega roka, sredstva za 
modernizacijo in nemoteno delovanje železnice pa mo- 
rajo potekati, je nujno potrebno za te namene z zako- 
nom podaljšati obveznost združevanja sredstev«. 

Predlog zakona o dopolnitvi zakona o določitvi 
stopenj, odbitnih postavk in olajšav za republiški 
davek iz dohodka temeljnih organizacij združene- 
ga dela v I. 1976 (ESA 612) 

Izvršni svet predlaga, naj Skupščina SR Slovenije 
obravnava ta zakonski predlog po hitrem postopku. 
V utemeljitvi navaja: »Takšen postopek predlagamo, 
ker vpis posojila že poteka, in je potrebno tudi glede 
na zahteve, ki so bile dane v javni razpravi o poso- 
jilu, omogočiti, da se tisti del dohodka temeljnih orga- 
nizacij združenega dela, ki ga te vložijo v nakup ob- 
veznic za novogradnje, rekonstrukcije in modernizaci- 
je magistralnih in regionalnih cest v SR Sloveniji ne 
upošteva v davčno osnovo pri obračunavanju davka iz 
dohodka temeljnih organizacij združenega dela za l. 
1976« 

VSEBINA 

Iz Skupščine SR Slovenije: 
SKLICANE SEJE ZBOROV SKUPŠČINE SRS 
RAZŠIRITEV DNEVNIH REDOV 
SKUPŠČINA SRS BO OBRAVNAVALA: 
— Predlog za izdajo zakona o himni SR Slovenije, z osnutkom 

zakona (ESA 616) 1 
— Predlog za izdajo zakona o državljanstvu Socialistične repu- 

blike Slovenije, z osnutkom zakona (ESA 618) 2 
— Osnutek zakona o rednih sodiščih (ESA 537) 2 
— Osnutek zakona o samoupravnih sodiščih (ESA 539 ) 3 
— Osnutek zakona o javnem tožilstvu (ESA 541) 3 
— Predlog zakona o javnem pravobranilstvu (ESA 540) 4 
— Osnutek zakona o skupnostih za ceste (ESA 517) 5 
— Predlog zakona o prometu z nepremičninami (ESA 504) 6 
— Predlog zakona o prenehanju lastninske pravice in drugih 

pravic na zemljiščih, namenjenih za kompleksno graditev 
(ESA 502 ) 7 

— Predlog zakona o pravicah na delih stavb (ESA 503 ) 8 
— Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o raz- 

lastitvi i« prisilnem prenosu pravic uporabe (ESA 505) 8 
— Predlog za izdajo zakona o zdravstvenih ukrepih pri ures- 

ničevanju pravice do svobodnega odločanja o rojstvu otrok, 
z osnutkom zakona (ESA 617) 9 

— Predlog zakona o izobraževanju in usposabljanju otrok in 
mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju 
(ESA 542) 

— Predlog zakona o republiških blagovnih rezervah (ESA 552 ) 9 
— Predlog zakona o spremembi zakona o združevanju sredstev 

odjemalcev električne energije na visoki napetosti za finan- 
ciranje energetskih objektov (ESA 609). Predlog zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o prispevku odjemalcev 
električne energije na nizki napetosti za financiranje energet- 
skih objektov (ESA 611). Predlog zakona o spremembah za- 
kona o obveznem združevanju sredstev temeljnih organizacij 
združenega dela za pokritje manjkajočih sredstev pri izgrad- 
nji energetskih objektov (ESA 610). Predlog zakona o spre- 
membi zakona o združevanju sredstev uporabnikov družbe- 
nih sredstev za financiranje energetskih objektov (ESA 608) 11 

— Predlog zakona o spremembi zakona o usmeritvi sredstev SR 

Slovenije za investicije v gospodarstvu v letih 1971—1976 
(ESA 613) 24 

— Predlog zakona o dopolnitvah zakona o določitvi stopenj, 
odbitnih postavk in olajšav za republiški davek iz dohodka 
temeljnih organizacij združenega dela v 1. 1976 (ESA 612) 24 

Iz Skupščine SFRJ: 
RAZVOJNA POLITIKA 
— Vsi dogovori, na katerih temelji plan, bodo sprejeti do kon- 

ca leta (Usklajevanje stališč republik in pokrajin do tretje- 
ga dela Osnutka Družbenega plana Jugoslavije za obdobje 
197<6—1980 — KAS 14(1) 12 

— Opredeljena politika kreditiranja (Nadaljevanje usklajevanja 
stališč republik in pokrajin do drugega dela Osnutka Druž- 
benega plana Jugoslavije za Obdobje 1976—1980 — K AS 
141)  13 

NOVI PREDPISI 
— Več družbene kontrole nad poslovanjem gospodarstva s tu- 

jino (Osnutek zakona o opravljanju gospodarskih dejavnosti 
v tuijini — AS 341) 14 

— Ukinja se depozit pri negospodarskih in neproizvodnih inve- 
sticijah (Osnutek zakona o prenehanju veljavnosti zakona o 
depozitu pri investicijskih vlaganjih v negospodarske in ne- 
proizvodne investicije — AS 340) 17 

— Vložnikov pritožb in vlog ni mogoče klicati za zagovor 
(Osnutek zakona o delu zveznih organov v zvezi z vlogami 
in predlogi — AS 338) 18 

— Izenačije se pravice republik in pokrajin na področju avtor- 
ske pravice (Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o avtorski pravici — AS 339) 19 

ANALIZE IN OCENE 
— Upočasnjena gospodarska aktivnost v začetku leta (Uresni- 

čevanje resolucije o skupni politiki ekonomskega in social- 
nega rassvoja Jugoslavije v 1. 1977 — Poročilo ZLS) 20 

IZ DELA ZVEZNIH ORGANOV 
— Manjša količina, a večja vrednost uvoženega in izvoženega 

blaga (Poročilo Zvečane uprave carin o delu carinske službe 
v 1. 107) 22 

SPREJETI ZAKONI 23 
Redakcija je bila končana 16. VI. 1976 
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SKUPŠČINE SR SLOVENIJE IN 

SKUPŠČINE SFR JUGOSLAVIJE 

ZA DELEGACIJE IN DELEGATE 

Ljubljana, 22. VI. 1976 

Letnik II., 

Cena 2 din 

Energetska bilanca SR Slovenije za obdobje 1976 -1980 

Uvod 

Energetska bilanca za obdobje 1976—1980 pred- 
stavlja globalni prikaz gibanj na področju proiz- 
vodnje, izmenjave in porabe energije v SR Slove- 
niji. 

Prav tako pomeni energetska bilanca pomemb- 
no informacijo o stopnji racionalnosti izrabe 
energije ter obsegu pokrivanja potreb po energiji 
iz lastnih izvorov ter uvoza. S tega vidika pred- 
stavlja energetska bilanca tudi pomemben pri- 
pomoček srednjeročnega družbenega plana v SR 
Sloveniji. 

V energetski bilanci ugotavljamo nadaljnje 
zniževanje deleža domačih vrst energije ter pove- 
čevanja udeležbe uvoza za pokrivanje potreb. Zato 
je potrebno nadaljnje prizadevanje za čim racio- 
nalnejšo porabo energije v celoti tudi ob upošte- 
vanju učinkov na plačilno bilanco. 

Z ozirom na slabo raziskana ležišča primar- 
nih virov energije je potrebno čim prej konkretno 
opredeliti naloge in potrebna sredstva za raziska- 
vo ležišč premoga, nafte, naravnega plina in ura- 
nove rude na področju SR Slovenije. Prav tako 
bilanca nakazuje primanjkljaj rezervoarskih in 
deponijskih kapacitet, kar zahteva pospešeno reše- 
vanje problematike izgradnje predvsem rezervoar- 
jev za plin in tekoča goriva ter dodatnih deponij 
za premog pri rudnikih in termoelektrarnah. 

Predloženo energetsko bilanco je pripravilo 
Poslovno združenje energetike SR Slovenije z 
upoštevanjem predvidenega razvoja posameznih 
energetskih dejavnosti, za obdobje 1976—80, dolo- 
čenega v samoupravnih sporazumih elektroener- 
getike, premogovništva in naftnega ter plinskega 
gospodarstva. Energetsko bilanco je obravnaval 
Republiški komite za energetiko SR Slovenije na 
svoji seji dne 25. 5. 1976 ter jo objavlja kot glo- 
balno informacijo o gibanjih na področju ener- 
getike v srednjeročnem planskem obdobju. 

Izhodišča za pripravo energetske bilance v letih 
1976—1980 so bila: 

— analiza gibanja porabe koriščene energ:je v predhod- 
nih 5-letnih razdobjih v primerjavi z gibanjem druž- 
benega proizvoda in števila prebivalcev; 

— analize gibanja strukture koriščene energije po vr- 
stah energije glede na družbeno ekonomska gibanja 
ob upoštevanju bolj racionalnega koriščenja vseh 
virov - energije; 

— podatki iz samoupravnih sporazumov o temeljih sa- 
moupravnih planov na področju razvoja proizvodnje 
in porabe električne energije, premoga, surove nafte 
in naravnega plina v letih 1976—1980; 

— podatki osnutka dogovora o temeljih družbenega 
plana SR Slovenije v letih 1976—1980, zlasti podatki, 
ki se nanašajo na gibanje družbenega proizvoda in 

razvoja gospodarstva po dejavnosti s posebnim ozi- 
rom na energetsko intenzivne dejavnosti. 

Pri izdelavi energetske bilance za leta 1976—1980 so 
bile upoštevane tudi prognoze in usmeritve dolgo- 
ročnega razvoja energetike SR Slovenije, ki se pri- 
pravlja v okviru obširne študije makroprojekta kom- 
pleksne energetike SR Slovenije. V tem smislu je 
enegertska bilanca za leta 1976—1980 usklajena s 
prvim osnutkom te dolgoročne prognoze. 

Glede na podatke osnutka dogovora o temeljih druž- 
benega plana, ki nakazujejo relativno veliko povečanje 
proizvodnje energetsko intenzivnih dejavnosti (črna in 
barvna metalurgija, industrija gradbenega materiala, in- 
dustrija celuloze in papirja, kemična industrija, cestni in 
zračni promet) je upoštevan ustrezno večji indeksni koefi- 
cient korelacije v odnosu na predvideno gibanje družbe- 
nega proizvoda kot v predhodnih obdobjih. Pri tem pa 



je upoštevana racionalnejša poraba energije in substi- 
tucija drugih virov energije z znatno bolj kvalitetnim 
virom energije — naravnim plinom, sicer bi bil koefi- 
cient korelacije občutno večji. 

Z začetkom obratovanja nove TE Šoštanj IV. bo 
specifična poraba primarne energije za proizvodnjo 
električne energije v letu 1980 občutno manjša kot v 
preteklih letih, zlasti še zato, ker se v samoupravnem 
sporazumu na področju elektrogospodarstva predvide- 
va prenehanje (TE Brestanica, Trbovlje 1—2) oziroma 
občutno zmanjšanje obratovanja (TE Šoštanj 1—2) sta- 
rejših agregatov. 

Z obratovanjem novih elektrarn (HE Sr. Drava il., 
TE Šoštanj IV. in NE Krško) bo proizvodnja električ- 
ne energije v letih 1979—1980 sicer večja od predvidene 
porabe, vendar se kljub temu postavlja vprašanje obra- 
tovanja tudi starejših agregatov v obstoječih TE glede 
na razpoložljive količine drobnega premoga. Takšna 
predvidevanja samoupravnega sporazuma na področju 
elektrogospodarstva bo treba z letnimi energetskimi bi- 
lancami dopolnjevati in usklajevati ob upoštevanju kon- 
kretnih razmer v proizvodnji in porabi električne ener- 
gije in možnosti njenega plasmana izven SR Slovenije. 

V bilanci je upoštevana proizvodnja m poraba pre- 
moga iz samoupravnega sporazuma na področju premo- 
govništva. Pri tem je treba poudariti, da v bilanci 
rjavega premoga nastopajo občutni viš«ci drobnega pre- 
moga glede na predvideno proizvodnjo električne ener- 
gije. Ti viški so po samoupravnem sporazumu dodeljeni 
elektrogospodarstvu in v bilanci obračunani kot poraba 
v elektrogospodarstvu. S temi viški bi mogli v TE rea- 
lizirati proizvodnjo 200—300 GWh, kar pa v proizvodnji 
električne energije ni zajeto. V tem smislu predstavljajo 
ti viški drobnega premoga določeno rezervo. 
Po samoupravnem sporazumu so za elektrogospodar- 
stvo predvidene sledeče količine premoga: 

1976 1977 1978 
— v 10» ton 

1979 198(1 

Rjavi premog 
— paraba 
— višek 
— gibanje zalog 

Lignit: 
— poraba 
— višek 
— gibanje zalog 

1110 
1090 

+ 20 

3200 
3100 

1135 
1085 

50 

3595 
3205 

1210 
1085 

125 

4220 
4250 

1359 137S 
1085 1060 
224 318 

+ 50 - 

+ 100 + 390 -30 

4280 
4350 

—70 

4380 
4380 

Iz tega pregleda se vidi, da mora elektrogospodar- 
stvo nabavljati več premoga kot je predvidena poraba 
tudi zato, da si zagotovi potrebne zaloge. Zlasti je to 
zahtevno za TE Šoštanj, ki mora občutno povečati zalo- 
ge že v letu 1977, da bi jih mogla delno koristiti v letih 
1978 in 1979 ter normalno obratovati v naslednjih letih. 
Nujno so potrebni ukrepi, da se te zaloge omogočijo 
ter v tem smislu pravočasno pripravi ustrezno večja 
deponija premoga in zagotovijo potrebna obratna sred- 
stva. 

Za tekoča in plinasta goriva so v bilanci koriščene 
energije upoštevane količine, ki so prikazane v samo- 
upravnem sporazumu o temeljih samoupravnega spora- 
zuma interesne skupnosti za nafto in plin. 

Na podlagi porabe koriščene energije, ki je določena 
z bilanco, je izračunana potrebna primarna energija po 
njenih nosilcih: vodna energija, nuklearna energija, 
premog, surova nafta in naravni plin. Vodno in nuklear- 
no energijo, izraženo v GWh električne energije, smo 
pretvorili v primarno energijo tako, da smo uporabili 
termične ekvivalente, ki odražajo specifično porabo 
goriva v TE. Izračun ostalih virov potrebne primarne 
energije je prikazan v priloženih tabelah. 

1960 1965 1970 1975 1980 

Indeksi 

1965 1970 1975 1980 
T$6l? 197» T575 

DRUŽBENI PROIZVOD /106din/ 
- v cenah 1970 10.233 18.238 25o^ 149,09 14-0,11 
- v. cenah 1975 /28.644//42.706/ 59.836 81.898 110.311 136,87 134,69 

ŠTEVILO PREBIVALCEV /103/ 1.580,7 1.650,4 1.726,5 1.804,8 1.881,5 

K0RIŠČENA EHERG./Tcal/ 15.636 19.364 24.055 28.958 35*520 123,84 124,23' 122,66 
120,42 

Poraba koriščene energije 9.892 11 733 13-933 16.051 18.879 118,61 118,75 117,62 
na prebivalca /Mcal/ 

Družbeni proizvod 
rta prebivalca /din/ 

Indeksni koeficient 
korelacije 

115,20 

18.121 25.876 34.657 45.378 58.629 142,80 133,93 129,20 
130,93 

0,831 0,887 0,880 0,910 

a 



PORABA KORIŠCENE ENERGIJE 
— v Tcal 

1975 1976 197? 1978 1979 1980 1985 

ELEKTRIČNA EHEHGIJ 
industrija 
promet 
ostalo 

KALORIČNA. ENERGIJA 

industrija 
promet 
ostalo 

5.055 
3.370 

140 

1.545 

23.903 

10.814 
6.698. 
6.391 

7.029 
15.454 

830 
590 

- Trdna goriva 
- Tekoča goriva 
- Plinasta goriva 
- Toplota 

KORIŠČENA ENERG.-skupaj 28.958 
industrija 14.184 
prometv 6.838 
ostalo 7.936 

5.380 

3.597 
146 

1.637 

24.766 

11.153 
7.088 
6.525 

6.648 
16.516 

952 
650 

30.14C 
14.75C 
7.234 
8.162 

5.873 
3 912 

155 
1.806 

25.507 

11.428 
7.389 
6.690 

6.186 
17.470 
1.111 

740 

31.380 
15.340 
7.544 
8.496 

6.290 
4 192 

163 
1.935 

26.380 

11.758 
7-672 
6.950 

5.795 
17.364 
2.381 

840 

32.670 
15.950 
7.835 
8.885 

6.774 
4.542 

168 
2.064 

27.276 

12.068 
8.032 
7.176 

5.345 
16.170 
4.851 

910 

34.050 
16.610 
8.200 
9.240 

7.325 
4 960 

172 
2.193 

28.195 

I2.37O 
8.332 
7-493 

5.057 
16.083 
6.055 
1.000 

35.520 
17.3?0 
8.504 
9.686 

9.949 
6.647 

206 
3.096 

32.921 

13.973 
10.230 
8.718 

3.306 
18.364 
9.451 
1.800 

42.870 
20.620 
10.436 
11.814 

STRUKTURA IN GIBANJE KORSŠČENE ENERGIJE 

ELEKTRIČNA ENERGIJE 

industrija 
promet 

ostalo 

KALORIČNA ENERGIJA 

industrija 
promet 

ostalo 

- Trdna goriva 

- Tekoča goriva 

- Plinasta goriva 
- Toplota 

EORIŠČENA ENERG.-Skupaj 

industri:' 
promet 

ostalo 

Struktura v % 
1975 1980 1?8£ 

17,4 20,6 23,2 

11,6 14,0 15,5 

0,5 0,5 0,5 

5,3 6,2 7,2 

82,6 79,4 76,8 

37,4 34,8 32,6 

23,1 23,4 23,8' 
22,1 21,1 20,4 

24.3 14,2 7,7 
53.4 45,3 42,8 

2,9 17,1 22,0 
2,0 2,8 4,2 

100,0 100,0 100,0 

49,0 48,8 48,1 

23,6 23,9 24,3 

27,4 27,3 27,6 

Stopnje rasti 
76-80 81-85 

7,7 6,4 
8.0 6,0 

4.2 3,7 

7.3 7,1 

3.4 3,2 

2,7 2,5 
4.5 4,2 
3,2 3,1 

-6,8 -8,9 

0,8 2,7 
48,8 9,3 

11,2 12,5 

4,2 3,8 

4.1 3,5 
4,5 4,2 

4,1 4,1 

3 
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POTREBNA PRIMARNA ENERGIJA 

197? 1976 1977 1978, 1979 i980 Stopnja rasti 

Vodna energija GWh 2.570 2.460 2.590 3.047 3.O91 3.0'91 
Ical 7-376 7-011 7.252' 8.O75 8.098 -8.080 

Nuklearna energ. GWh - - 1.076' 
■ Tcal - 2.813" 

Premog 105ton 6.188 6.009 5.998 6.971 7.038 .. 7.024 
Tcal 17-985 17.275 17-265 • 19.803 • 20.030 19.997 

Surova nafta 103ton 1.885 2.025 2.180 2.210 2.100 2.205 
Ical 18.470 19.840 21.360 21.650 20.600 21.600 

Naravni plin 10%m5 6 6 10 , 198 575 720 
Tcal 50 50 84 1.700 4.940 6.190 

P5IMABM ENERGIJA 
- skupaj Tcal 43.881 44.176 45.961 51.228 53.668 58.680 6,0 

Za obračun kalorične vrednosti vodne in nuklearne energije smo uporabili termične ekvivalen- 
te, ki odražajo specifično porabo goriva v TE in sicer: 2.870 Ecal/kVh. za leto 1975 in 2.614 
kcal/kWh za leto 1980 oziroma po posameznih letih: 

2.870 2.850 2.800 2.650 2.620 2.614 

POTREBE PREMOGA 
za koriščenje in transformacijo 

—v 10' ton 

1975 1976 1977 1978 1979 1980 

ČEKI FBEMOG 255 253 270 273 281 287 

- za koriščenje 52 50 50 50 50 50 

- za transformacijo 203 203 220 223 231 237 

K JAVI PEEMOG 2.110 1.916 1.898 1.968 1.987 2.O37 

- za koriščenje 989 826 763 758 678 658 

- za transformacijo 1.121 I.O9O 1.135 1.210 I.309 1.379 

LIGNIT 3.823 3.840 3.830 4.730 4.770 4.700 

- za koriščenje 534 620 505 360 300 200 

- za transformacijo 3.289 3.220 3.325 4.370 4.470 4.500 

PREMOG - skupaj 6.188 6.009 5-998 6.971 7.038 7.004 

- za koriščenje 1.575 1.496 1.318 1.168 1.028 908 

- za transformacijo 4.613 4.513 4.680 5.803 6.010 6.116 

Potrebe premoga vlsed gibanja zalog niso vključene 



POTREBE SUROVE NAFTE 
za predvideno porabo derivatov 

—v 10' tor, 

1975 1976 1977 1978 1979 1980 

Bencin - za korišč. 370 397 419 440 460 475 

JET-gorivo za korišč. 30 33 36 40 45- 50 

Plinsko olje - skupaj 291 296 322 320 335 350 
- za korišč. 263 275 290 305 320 335 
- za transf. 28 • 21 32 15 15 - 15 

Kurilno olje - skupaj 913 980 1.040 1.030 845 880 
gospod.-za korišč. 203 23O 260 290 295 320 
ostalo- za korišč. 682 720 74-0 690 485 490 

- za transf. 28 30 40 50 65 70 

THP - skupaj 71 85 97 100 90 90 

- za korišč. 60 72 82 80 70 70 
- za transf. 11 13 15 20 20 20 

Djitu 7ATI: 
za energetske svrbe 1.675 1-791 1.914 1.930' 1.775 1.845 

- za korišč. 1.608 1.727 1.827 1.845 1.675 1.740 
- za transf. 67 64 87 85 100 105 

za neenerg.svrbe 120 139 161 I75 225 255 

PORABA DERIVATOV I.795 I.93O 2.075 2.105 2.000 2.100 

Izgube pri transf. 90 95 105 105 100 105 
/okoli 5 %/ 

POTREBHA SUROVA HAFIA 1.885 2.025 2.180 2.210 2.100 2.205 

POTREBE NARAVNEGA PLINA 

— v 10" Nm' 

1975 1976 1977 ■ 1978 1979. 1980 

Naravni /zemelj- 

ski/ plin - skupaj 6 6 10 198 575 720 

- za koriščenje 6 6 10 160 460 600 

- za neenerg.svrhe - - - - 32 100 100 

- transport in 

izgube. ' - - - 6 15 20 



PROIZVODNJA PRIMARNE ENERGIJE 

1975 1976 1977 1978 1979 1980 St.rasti 
 1976-1980 

Vodna /hidroelektr./ energija ^ GWh 
Tcal 

JFuklearna energija 

Ireiaog 

Surova nafta 

JTar&vni plin 

SKUPAJ 

GVh 
Tcal 

lO^ton 
Tcal 

lO^tOE 
Tcal 

loSa3 

Tcal 

Tcal 

2.570 
7-376 

6.241 
16.786 

4,2 
41 

6,0 
50 

2.460 
7.011 

6.256 
16.754- 

4,0 
59 

6,0 
50 

2.590 
7.252 

6.390 
17.055 

3,0 
30 

10,0 
84 

3.047 
8.O75 

6.650' 
17.740 

2,0 
20 

12,0 
100 

3.091 
8.098 

6.735 
18.020 

15,0 
126 

3.091 
8.080 

6.765 
18.100 

20,0 
168 

24.253 23.854 24.421 25-935 26.244 26.348 1,7 

1/ Kalorična vrednost: vodne energije je izračunana na podlagi termičnih ekvivalentov, ki odražajo 
specifično porabo goriva v TE. 

2/ Do leta 1980 še ni predvidena proizvodnja in oplemenjevanje uranove rude'na Žirovskem vrhu. 

BILANCA PRIMARNE ENERGIJE 

— v Tcal 

2222. 2222. J-97? 1978 2222. 1980 

POTREMA PRIMARNA ENERGIJA 

PROIZVODNJA PRIMARNE ENERGIJE 

PRIMANJKLJAJ 
v % 

v tem: 

- vodna energija 

- .nuklearna energija . 

- presto g 

- surova nafta 

naravni plin 

43.881 

24.253 

19.628 
.44,7 

1.199 

18.429 

44.176 

23.854 

20.322 
46,0 

521 

19.801 

45.961 

24.421 

21.540 

46,9 

210 

21.330 

51.228 

25.935 

25.293 
49,4 

2.063 

21.630 

1.600 

53.668 

26.244 

27.424 

51,1 

2.010 

20.600 

4.814 

58.680 

26.348 

32.332 

55,1 

2.813 

1.897 

21.600 

6.022 
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Kiro HadžI-VasUOT i predsednik I, Aljuš Gaši Jožel [pač. Radrriila Matic SveHslav Popovic Dušan Cehovin Aleksandai oriandiC, Darinka Puškarič 
Ivica Ca&c Moma Radosavijevlć, Siraiša Puoai, Krste Calovski di Petai Vajović Aleksanda.1 Petkovrf in leodoi OBĆ - Odgovorni urednik: Teo 
<lor Oldč — Naslov uredništva: Skupščina SFRJ Beograd, Trg Marksa t nagelsa 13 teieion 334-149 • Tisk. CGP Delo -Cena posamičnega izvoda 
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