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IZ VSEBINE: 

Predlog zakona o spremembah in do- 

polnitvah zakona o postopku pred 

Ustavnim sodiščem SR Slovenije (ESA 

649) 

Predlog zakona o spremembi zakona 

o javnih cestah (ESA 619) 

Predlog zakona o spremembah zakona 

o prispevku za uporabo mestnega 

zemljišča (ESA 666) 

Predlog odloka o zavarovanju redkih 

ali ogroženih živalskih vrst ter njiho- 

vih razvojnih oblik (ESA 165) 

SKUPŠČINA SRS 

BO OBRAVNAVALA: 

Predlog za izdajo zakona o upravljanju 

in razpolaganju s stavbnimi zemljišči, 

z osnutkom zakona (ESA 670) 

Predlog za izdajo in osnu- 
tek zakona o upravljanju in 
razpolaganju s stavbnim zem- 

ljiščem je predlagatelj zakona 
povzel: »S tem zakonom us- 
klajujemo z ustavo sedaj vel. 

javna zakona: zakon o urejan- 
ju in oddajanju stavbnega 
zemljišča (Uradni list SRS, 
št- 42/66 in 20/71) in zakon 
o prispevku za uporabo mes- 
tnega zemljišča (Uradni list 
SRS, št. 7/72). S tem zako- 
nom hkrati odpravljamo po 
manjkljivosti, ki so se po- 
kazale pri izvajanju teh za- 
konov, zlasti še potem, ko 
smo vpeljali samoupravlja 
nje na področju stanovanjske 
ga in komunalnega gospo- 
darstva, področje upravlja- 
nja in urejanja stavbnega zem- 
ljišča pa samoupravno še ni 
urejeno. 

V skladu z novo ustavo, ki 
glede na nelastniško koncep- 
cijo družbenih sredstev več 
ne govori o gospodarjenju z 
družbenimi sredstvi, temveč 
postavlja nove pojmovnosti 
v zvezi s pravicami (upravi- 
čenji) na družbenih sred- 
stvih, kot so uporaba, uprav- 
ljanje in razpolaganje in te 
veže na naravo in namen teh 
sredstev, obravnava osnutek 
zakona upravljanje in razpo- 
laganje s stavbnimi zemljiš 
či v družbeni lastnini. Po 
izhodišču zakona je upravlja 
nje s stavbnimi zemljišči pri 
padnost teh zemljišč dolo. 
ceni družbenopravni ose- 
bi in izvrševanje tistih dol- 
žnosti, ki so s tem v zvezi, 
npr. skrb za to, da se neza- 
zidano stavbno zemljišče pra- 
vočasno uredi s komunalnimi 
objekti ter da se smotrno 
uporablja glede na namem- 
bnost zemljišča. Glede raz- 
polaganja s stavbnimi zem- 
ljišči priznava osnutek zakona 
subjektom, ki z njimi uprav- 
ljajo, sposobnost, da v prav- 
nem prometu sklepajo sa- 
moupravne sporazume in po- 
godbe ter opravljajo druge 
pravne zadeve v skladu z za- 
konom Tako smo tem sub- 
jektom s tako opredeljeno 
pravico razpolaganja določili 

tudi njihovo poslovno sPosob. 
nost. 

Na področju upravljanja s 
stavbnim zemljiščem uvaja os- 
nutek zakona samoupravne 
odnose in to področje druž- 
bene dejavnosti vključuje or- 
ganizacijsko v komunalno 
interesno skupnost, za veli- 
ka mesta pa fakultativno 
omogoča ustanovitev samos- 
tojne interesne skupnosti za 
upravljanje s stavbnim zem- 
ljiščem. 

V krajih, ki se ne urejajo 
z urbanističnimi ali z zazi- 
dalnim načrtom, določa os- 
nutek zakona, da za urejanje 
stavbnega zemljišča skrbi 
krajevna skupnost ali skup- 
nost krajevnih skupnosti na 
način, kot to določa občin- 
ska skupščina s svojim pred- 
pisom, upoštevajoč načela te- 
ga zakona. Pravico upravlja- 
nja s stavbnim zemljiščem ima 
tudi občina v skladu z zako- 
nom o prenehanju lastninske 
pravice in drugih pravic na 
zemljiščih, namenjenih za 
kompleksno graditev, ki ta 
zemljišča lahko daje komu- 
nalni oziroma stavbni zem. 
Ijiški skupnosti v upravlja- 
nje. Občina ima tudi regula- 
tivno funkcijo ter s svojimi 
predpisi v okviru tega zako- 
na, ki določa le temeljna na- 
čela, ureja vprašanja uprav- 
ljanja in urejanja stavbnih 
zemljišč na svojem območju 
ter izvaja tudi nadzore in 
druge, po tem zakonu dolo- 
čene pravice glede upravljan- 
ja s stavbnim zemljiščem. 

Osnutek zakona uvaja ob- 
vezno izdelavo in sprejetje 
srednjeročnega plana in let- 
nega programa urejanja stav- 
bnega zemljišča, ki so pod- 
laga za urejanje stavbnega 
zemljišča v občini in ki so 
bistvena sestavina samouprav- 
ljanja in s tem pravic delov- 
nih ljudi in občanov pri uro- 



Predlog zakona o spremembi zakona o 

javnih cestah (ESA 619) 

Skupina delegatov Zbora združenega dela s 
področja gospodarstva Skupščine občine Nova Gorica 
je predlagala Skupščini SR Slovenije v sprejem pred- 
log za spremembo zakona o javnih cestah. Predlagatelj 
meni, na) bi akt sprejeli po hitrem postopku, ker bi 
s tem, da rekonstrukcije lokalnih cest ne bi več obrav- 
navali kot investicije, pripomogli k hitrejšemu prenav- 
ljanju zlasti lokalnih cest. 

janju stavbnega zemljišča. 
Osnutek zakona ureja fi- 

nanciranje urejanja stavbnega 
zemljišča na nov način tako. 
da bolj adekvatno porazdel- 
juje stroške urejanja stav- 
bnega zemljišča med posa. 
mesne subjekte, nadalje pa 
še omogoča združevanje sred 
stev v ta namen na podlag; 
samoupravnega sporazuma. V 
skladu s srednjeročnimi plani 
Jugoslavije in Slovenije uvav 
ja zakon možnost, da se na 
podlagi samoupravnega spo 
razuma preusmeri del 6 % 
prispevka od bruto osebnega 
dohodka, ki ga plačujejo de. 
lovni ljudje za stanovanjsko 
graditev, v gradnjo komunal 
nih objektov in naprav pri- 
mamega in sekundarnega po- 
mena, namenjenih za induvi. 
dualno potrošnjo v stano- 
vanjskih soseskah. Ta sred. 
stva naj bi komunalna oziro 
ma stavbna zemljiška skup. 
nost dajala kot kredite ko- 
munalnim organizacijam pod 
ugodnimi pogoji, s tem se 
oblikuje nov trajnejši vir 
sredstev za komunalno op- 
remljanje zemljišč. 

V zakonu je tudi določeno, 
da poleg obveznosti, ki so 
navedene v zakonu, lahko za 
interesirane samoupravne or- 
ganizacije in skupnosti, ob- 
čine, komunalne organizacije, 
krajevne skupnosti, poslov- 
ne banke ter investitorji zdru- 
žujejo sredstva za urejanje 
stavbnega zemljišča na. pod- 
lagi samoupravnega sporazu- 
ma. 

Dalje predvideva osnutek 
zakona tudi možno dogovar. 
janje komunalne oziroma 

Predlog za izdajo zakona 
o spremebah in dopolnitvah 
zakona o postopku pred Us- 
tavnim sodiščem Socialistične 
republike Slovenije in osnutek 
tega zakona je sprejela Skup- 
ščina SR Slovenije na sejah 
Družbenopolitičnega zbora 
dne 27 septembra 1976, Zbo- 
ra združenega dela dne 29. 
septembra 1976 in Zbora ob- 
čin dne 29. septembra 1976. 

Predlog za izdajo in os- 
nutek zakona so obravnavali 
Zakonodajno-pravna komisija 

stavbne zemljiške skupnosti 
in inv- atorja gl. _;e kredi 
tiranja določenih urejeval- 
nih del oziroma način plači- 
:a stroškov za urejanje stav- 
bnega zemljišča. 

Glede oddaje stavbnega 
semljišča za gradnjo ohranja 
:akon sedanji sistem, to je 
oddajo stavbnega zemljišča na 
podlagi javnega natečaja ali 
na podlagi neposredne pogod- 
be. Zakon pa zavezuje ob- 
žinsko skupščino, da v po- 
gojih za oddajo zemljišča, ki 
jih določi s svojim predpi- 
som, upošteva politiko sta. 
novanjske in druge graditve, 
smotrno uporabo stavbnega 
zemljišča in druge splošne 
interese pri uporabi in ure- 
janju stavbnega zemljišča, za 
občane pa določene socialne, 
delovne in stanovanjske raz- 
mere. 

Prejšnji prispevek za upo- 
rabo stavbnega zemljišča 
se po osnutku zakona 
preoblikuje v nadomesti- 
lo za uporabo stavbnega 
zemljišča; stopnja komunalne 
opremljenosti stavbnega zem- 
ljišča, za katero se plaču- 
je nadomestilo, pa je v os- 
nutku kot varianta. Nadomes. 
tilo naj bi bilo selektivno do- 
ločeno ter naj bi odigralo 
funkcijo delnega zajemanja 
mestne rente. 

Končno osnutek zakona do 
loča načela za organizacije 
Ta urejanje stavbnega zemljiš- 
ča, ki bodo opravljale stro 
kovna opravila s tega pod- 
ročja na podlagi pogodbe, ki 
jo bodo sklepale s komunal, 
no oziroma stavbno zemljiš- 
ko skupnostjo.« 

Skupščine SR Slovenije ter 
Odbor za družbenopolitični 
sistem Zbora združenega dela 
in Odbor za družbenopolitič- 
ni in komunalni sistem Zbora 
občin Skupščine SR Sloveni- 
je. Navedena telesa Skup. 
ščine SR Slovenije niso ime- 
la pripomb k predlogu za 
izdajo in osnutku zakona ni- 
ti v načelni razpravi niti v 
razpravi janju o podrobnostih. 
Glede na to so rešitve v za- 
konskem predlogu enake kot 
rešitve v zakonskem osnut- 
ku. 

V obrazložitvi zakonskega 
programa je rečeno: 

»Področje javnih cest tre 
autno urejata dva zakona: te- 
meljni zakon o javnih ces- 
tah (Ur. list SFRJ, št. 
27/65, 7/67 in 10/70), ki se 
uporablja kot republiški za- 
kon, razen nekaterih določb 
posameznih članov, ter repu- 
bliški zakon o javnih cestah 
(Ur. list SRS, št. 51/71). Po 
določbah 24. členu ustavnega 
zakona za izvedbo ustave SR 
Slovenije je potrebno omen- 
jeni republiški zakon uskla- 
diti v ustavo SRS najkasne- 
je do 30. junija 1977. 

Prav tako bo potrebno us 
kladiti z zvezno ustavo tudi 
vsa tista vprašanja, ki so 
ostala v zvezni pristojnosti 
in bo zato morala zvezna 
skupščina o teh vprašanjih 
sprejeti nov zakon. 

V naši rubriki je načelno 
dogovorjeno, da se namesto 
sedanjega zakona o javnih 
cestah sprejme dva nova za 
kona, in sicer: 
— prvi naj uredi temelje 
za novo organiziranost samo- 
upravnih interesnih skupnos- 
ti za ceste, 
— drugi pa naj raereši vsa 
ostala vprašanja (zlasti stro- 
kovno tehnične narave), ki 
se nanašajo na gospodarjen- 
je s cestami. 

Čeprav je republiška za- 
konodaja s tega področja re- 
lativno mlada, saj je bil za- 
kon o javnih cestah sprejet 
decembra 1971, pa je kljub 
temu zastarela. Praksa je na- 
mreč dokazala, da je dosled 
no izvajanje zakona, če že 
ne nemogoče, izredo zaple- 
teno in drago. Zakon velja 
enako za vse ceste, torej ve- 
ljajo isti predpisi tako za 
regionalne ceste kot lokalne 
!n nekategorizirane ceste. Ta 
problematika je še najbolj 
občutna na rekonstrukcijah 
cest. Pri tem je v 53. členu 
taksativno našteto, da se za 
rekonstrukcijo med ostalim 

smatra tudi zgraditev ali do- 
graditev nove konstrukcije 
ali nosilne plasti vozišča, 
modernizacija makadamske- 
ga vozišča, itd. 

Taka določila, ki taksativ- 
no naštevajo, kaj se smatra- 
za rekonstrukcijo, pa obenem 
pomenijo, da je potrebno 
za vsa ta dela imeti enako 
dokumentacijo kot za novo- 
gradnjo. Tako je torej po- 
trebno po tem predpisu ime- 
ti gradbeno dovoljenje tudi 
v primeru, ko želimo neko 
lokalno cesto asfaltirati. 

Tu se pa tudi začenjajo te- 
žave, saj je potrebno za ta 
dela opraviti isto pot kot za 
investicije. Dosledno upošte- 
vanje takih določil v praksi 
pomeni naslednje: 

Z investicijskim progra- 
mom se določijo trase in ele- 
menti, ki so osnova za izde- 
lavo projektov. Sledi izdela- 
va lokacijske dokumentaci- 
je, ki služi za izdajo lokacij- 
skega dovoljenja. S tem ur- 
banističnim dokumentom se 
preverja, ali je predviden po- 
seg v prostor v skladu z ve- 

' ljavno urbanistično zakono- 
dajo, ki ureja prostor, v ka- 
terem nameravamo cesto re- 
konstruirati. 

Glede na lokalne potrebe je 
navadno dovolj, da cesto re- 
konstruiramo na širino 5 m. 
V tem primeru je potrebno 
še posebno dovoljenje uprav- 
nega organa, saj mora sicer 
znašati širina rekonstruirane 
ceste za dvosrnerni promet 
6 m. 

Na osnovi lokacijske doku- 
mentacije lahko pooblaščena 
projektantska organizacija 
začne izdelovati glavni načrt, 
ki je osnova za izdajo grad- 
benega dovoljenja. 

Pred tean pa so potrebna še 
vsa soglasja upravljalcev ko- 
munalnih naprav (elektro so- 
glasje, soglasje upravljalca vo- 
dovodov, PTT podjetja ter 
morebitna soglasja ostalih 
upravljalcev). K glavnemu na- 
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Crtu pa je potrebno predlo- 
žiti tudi požarno varnostno 
soglasje in sanitarno soglas- 
je. K projektu da svoje vod- 
no gospodarsko mnenje tudi 
pristojna vodna skupnost. Na 
osnovi tega mnenja izda 
upravni organ vodnogospo- 
darsko dovoljenje. 

V primeru, da s predvide- 
no rekonstrukcijo razširimo 
vozišče, je potrebno tudi so- 
glasje zemljiško kmetijske 
skupnosti, če vozišče posega 
v zemljišče, ki doslej ni bilo 
v katastru evidentirano kot 
pot in za vsak meter zemlji- 
šča plačati prispevek za spre- 
membo namembnosti. Naj- 
prej je tako potrebno vplača- 
ti 2 dinarja od kvadratnega 
metra v korist Republiške 
vodne skupnosti. 

Prispevek za občinsko zem- 
ljiško kmetijsko skupnost pa 
se obračuna po posameznih 
parcelah, kulturah in razre- 
dih ter se ga odvede na njen 
žiro račun. Za tak obračun 
pa bi morala pristojna geo- 
detska uprava izdelati delilni 
načrt (za vse parcele vzdolž 
ceste). 

V primeru, da se taka lo- 
kalna cesta priključuje na ce- 
sto, s katero upravlja Repub- 
liška skupnost za ceste, je 
potrebno tudi soglasje Repub- 
liške skupnosti za ceste, h 
kateremu pa mora dati svoje 
soglasje tudi pristojni repub- 
liški upravni organ. 

Posebno poglavje je v tej 
problematiki predstavljala fi- 
nančna plat, to je zagotovitev 
sredstev. Z novim sistemom 
poravnavanja medsebojnih ob- 
veznosti se ta določila v mar- 
sičem spremenijo. 

šele ko investitor vso to 
dokumentacijo predloži uprav- 
nemu organu, lahko dobi 
gradbeno dovoljenje ter od- 
da dela izvajalcu. O datumu 
začetka del pa je potrebno 
štirinajst dni prej obvestiti 
tudi pristojno službo druž- 

benega knjigovodstva ter pri- 
stojni upravni organ. 

Kaj lahko pa je, da so po- 
ieg navedenih administrativ- 
nih opravil potrebna tudi dru- 
ga dovoljenja. Tako je za re- 
konstrukcijo ceste v obmej- 
nem pasu potrebno tudi so- 
glasje republiškega upravne- 
ga organa za vojsko in so- 
glasje pristojne uprave javne 
varnosti. 

Po končanih delih je po 
trebno na rekonstruirani ce- 
sti opraviti tehnični pregled, 
ki ga opravi posebna komi- 
sija. 

Opisani postopek terja po- 
leg znatnih sredstev tudi do- 
ločen čas, kar v končni fazi 
pomeni novo podražitev ob- 
jekta, So pa tudi primeri, ko 
je bilo potrebno zaradi togo- 
sti predpisa dobro ohranjene 
objekte na cesti porušiti, da 
smo dobili predpisano vozi- 
šče širine vsaj 5 m. 

Z vso to problematiko je 
Cestna skupnost že leta 1973 
seznanila Republiški sekreta- 
riat za gospodarstvo, kasneje 
pa tudi Komite za promet in 
zveze in predlagala, da se za- 
konodaja, ki ureja ta vpraša- 
nja, čimprej spremeni in pri- 
lagodi življenju. Na vse te 
pobude so bili izdelani osnut- 
ki novega zakona, ki pa niso 
bili sprejeti. Kot nam je zna- 
no, je tudi sedaj v obdelavi 
tak osnutek, ki pa bo v naj- 
boljšem primeru začel velja- 
ti ob koncu leta. Zato me- 
nimo, da je potrebno v zakon 
o javnih cestah vnesti predla- 
gane spremembe tudi v pri- 
meru, da bi veljale samo ne- 
kaj mesecev. Prepričani smo 
namreč, da pomeni to po- 
memben prihranek, še bolj 
pomembno pa je, da s tem 
pospešimo izboljšanje cestne 
mreže bodisi tiste, s katero 
gospodarijo krajevne skupno- 
sti, občine ali cestne skup- 
nosti.« 

Predlog zakona o spremembah zakona 

o prispevku za uporabo mestnega 

zemljišča (ESA 666) 

Skupščina občine Ljubi jana-Vič-Rudnik je sklenila 
na seji zbora krajevnih skupnosti in na seji družbeno- 
političnega zbora, da predlaga Skupščini SR Slovenije 
v sprejem predlog zakona o spremembah zakona o 
prispevku za uporabo mestnega zemljišča. Predlagatelj 
predlaga, naj Skupščina SRS obravnava in sprejme ta 
akt v jesenskem obdobju tega leta. 

V obrazložitvi tega akta 
predlagatelj navaja: 

»Zakon o prispevku za upo- 

rabo mestnega zemljišča je 
sprejela Skupščina SR Slo 
venije na seji republiškega 

zbora in na seji gospodar- 
skega zbora dne 10. in 11. fe- 
bruarja 1972, ki je bil objav- 
Ijetn v Uradnem listu SRS, 
št. 7-30/73. Vsebina predlo 
ženega zakona o spremem- 
bah zakona o prispevku za 
uporabo mestnega zemljišča 
je organizacijske narave in 
ne prinaša nobenih spre- 
memb materialnega značaja. 

Po dosedaj veljavnem za- 
konu o prispevku za upora- 
bo mestnega zemljišča je ob- 
činski upravni organ za ko- 
munalne zadeve pristojen, da 
izvršuje naloge odmere pri- 
spevka, evidentiranja in pri- 
silne i-zterjatve. Slednje na- 
loge, to je prisilno izterjavo, 
izvršujejo občinski upravni 

- organi za komunalne zadeve 
preko občinskega sodišča 
(sodna izvršba). Ti postopki 
so bolj zamudni, težavnejši 
i!a tudi dražji kot upravni 
Občinski upravni organi za 
komunalne zadeve izvršujejo 
naloge odmere prispevka, evi- 
dentiranja in prisilne izter- 
jave za vse zavezance pris- 
pevka — za tiste, ki imajo 
na zemljiščih pravico upora- 
be in za tiste, ki imajo na 
zemljiških oziroma stavbab 
lastninsko pravico. 

Predlagani zakon o spre- 
membah zakona o prispevku 
za uporabo mestnega zemlji- 
šča naj bi prinesel naslednje 
spremembe: 

— imetniki pravice uporabe 
na družbenem zemljišču ozi- 
roma stavbi (družbeno-prav- 
na oseba) bodo obračunavali 
in plačevali prispeivek za upo- 
rabo mestnega zemljišča sa- 
mi v trimesečnih obrokih. 
Tak način ustreza splošnim 
principom obračunavanja in 
plačevanja družbenih obvez- 
nosti, ki jih morajo plačeva- 
ti delovne in druge organiza- 
cije. 

Nadzor nad pravilnostjo 
obračunavanja in plačevanja 
bo vršila služba družbenega 
knjigovodstva. 

Imetnik stanovanjske pra- 
vice bo imetniku pravice 
uporabe na družbenem stano- 
vanju povračal ustrezajoči 
del prispevka kot je bilo to 
že doslej predpisano. V pri- 
meru spora bo občinski up- 
ravni organ za dohodke na 
zahtevo izdal odločbo o znes- 
ku prispevka, ki ga je dolžan 
plačevati imetnik stanovanj- 
ske pravice, 

—naloge odmere prispevka, 
evidentiranja in prisilne iz- 
terjave bo za občane izvrše- 
val občinski upravni organ za 
dohodke na način in po po- 
stopku oziroma po predpi- 

sih, ki veljaijo za davke. 
Pri izvajanju navedenih na- 

log je mogoča velika poeno- 
stavitev. Vse posle v zvezi z 
odmero, evidentiranjem in 
prisilno izterjavo, je mogoče 
vezati oziroma združiti od- 
mere, evidentiranja in pri- 
silne izterjave davka od 
stavb, v tistih občinah, kjer 
je vpeljan prispevek za za- 
klonišča pa tudi z nalogami 
tega prispevka, 

— dosedanjo sodno izvršbo 
(prisilno izterjavo) prispevka 
za uporabo mestnega zemlji- 
šča bo za občane zamenjala 
upravna izvršba. Celotni up- 
ravno izvršilni postopek pri- 
silne izterjave bo tekel hkrati 
in skupno s prisilno izterjavo 
davka od stavb oziroma dru- 
gih davkov in prispevka za 
zaklonišča v primeru, da ob- 
činski upravni organ za do- 
hodke pobira tudi slednjega. 

V nekaterih občinah uprav- 
ni organi za dohodke že se- 
daj izvršujejo nekatere na- 
loge v zvezi s pobiranjem 
prispevka za uporabo mestne- 
ga zemljišča, zlasti naloge 
evidentiranja in prisilne iz- 
terjave. V nekaterih posame- 
znih občinah pa celo naloge 
odmere prispevka le, da ob- 
činski upravni organ za ko- 
munalne zadeve izda odmer- 
no odločbo prispevnemu za- 
vezancu. Predlagana spre- 
memba zakona bo občinske 
upravne organe za komunalne 
zadeve razbremenila finanč- 
nih poslov (tam, kjer te še 
izvršujejo), za katere niso 
povsem specializirani. 

Predlagane spremembe v 
zakonu o spremembi zakona 
za uporabo mestnega zemlji- 
šča omogočajo občinam, da 
organizirajo naloge v zvezi s 
uporabo mestnega zemljišča, 
kot so naloge odmere, evi- 
dentiranja in prisilne izterjat- 
ve, na smotem in cenen na- 
čin ter, da naloge v zvezi 
s pobiranjem modernizira- 
jo. Za davek od stavb in pri- 
spevek za uporabo mestnega 
zemljišča, so elementi, ki so 
potrebni za izpeljavo odmer- 
nega postopka v osnovi skup- 
ni. Nekatere slovenske občine 
računalniško obdelujejo nalo- 
ge v zvezi s pobiranjem dav- 
ka od stav, zato bo prehod na 
računalniško obdelavo pri- 
spevka za uporabo mestnega 
zemljišča cenen in sorazmerno 
hiter: Tistim občinam, ki jim 
pobiranje prispevka ne bo 
računalniško obdelano, pa 
predlagani zakon omogoča, 
da naloge v zvezi s pobira- 
njem davka od stavb in pri- 
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spevka za uporabo mestne- 
ga zemljišča spojijo in sku- 
pno organizirajo pobiranje 
na način, ki posamezni ob- 
čini najbolj ustreza. 

Predlagana sprememba bo 
tudi ustrezala občanom, saj 
sedao upravno kontrolirata z 
občani dva različna občinska 
upravna organa v pogledu 
družbenih obveznosti, ki izbi- 
rata iz istega nepremičnega 
premoženja. Mnogim obča- 
nom ni po volji in pogosto 
dajejo pripombe, ko dobiva- 
jo odmerne odločbe in plačil- 
ne položnice za vsako daja- 

V predlogu odloka o za- 
varovanja redkih ali ogro- 
ženih živalskih vrst ter nji- 
hovih razvojnih oblik je na- 
vedeno, katere živalske vr- 
ste naj bi zavarovali v smis- 
lu 9. člena zakona o varstvu 
narave (iz 1. 1970). 

Predlog odloka je predlo- 
žil v obravnavo Skupščini 
SR Slovenije njen Izvršni 
svet. Navaja, da je pri obli- 
kovanju tega akta izhajal iz 
ustavne določbe, po kateri 
je živalski svet pod poseb- 
nim družbenim varstvom. 

tev posebej, saj je mogoče 
pobiranje poenostaviti in ©ko. 
nomizirati. 

Prenos nalog v zvezi s po- 
biranjem prispevka za upo- 
rabo mestnega zemljišča na 
občinske upravne organe za 
dohodke ustreza sprejemlji- 
vemu stališču, da se na ob- 
činske upravne organe za do- 
hodke prenese pobiranje 
vseh oblik družbenih daja- 
tev, ki so jih občani dolžni 
plačevati za financiranje dru- 
žbene režije — financiranje 
skupne in splošne porabe ter 
drugih družbenih potreb.« 

Upošteval je tudi zakon iz 
1. 1973 o ratifikaciji medna- 
rodne konvencije o varstvu 
ptic. 

V obrazložitvi predlaga od- 
loka predlagatelj pravi, da 
so zaradi vse večje degra- 
dacije naravnega okolja vse 
prosto živeče živali če že ne 
redke, pa vsaj ogrožene. To- 
da na globalno oceno stop- 
nje ogroženosti posameznih 
živalskih vrst, pri katerih je 
bil0 upoštevano stanje popu- 
lacije določenih vrst, so v 
predlogu odloka za posamez- 

no ali skupinsko zavarovan- 
je zajete le tiste vrste, ka- 
terih število primerkov se 
je že tako zmanjšalo, da ob- 
staja resna nevarnost, da po 
stopoma izumrejo oziroma 
izginejo iz našega prostora. 

Za določitev redkosti je 
bil upoštevan kriterij raz- 
širjenosti določene živalske 
vrste v našem in mednarod- 
nem prostoru. 

Za vsako redko ali ogro- 
ženo vrsto je bila opravlje- 
na še kompleksna presoja o 
znanstveni, gospodarski, es 
tet-ski in vzgojni vrednosti 
posameznih vrst. V obsegu 
te presoje je bila opravlje- 
na tudi uskladitev predlaga 
nega odloka s predlogom za- 
kona o varstvu, gojitvi in lo- 
vu divjadi ter o upravljan- 
ju z lovišči. 

Z nameno, da bi bilo var- 
stvo redkih ali ogroženih 
vrst,. ki so bile predmet lo- 
va, čimbolj učinkovito, je bi- 
lo sprejeto stališče, da se jih 
zavaruje tudi na podlagi za- 
kona o varstvu, gojitvi in lo- 
vu divjadi ter o upravljan- 
ju z lovišči. 

Na podlagi teh dveh za- 
konskih predpisov pa naj bi 
se uveljavilo tudi varstvo 
potencialno ogroženih vrst 
v obliki popolnega ali del- 
nega lovopusta. 

Za vse prosto živeče žival- 
ske vrste, ki niso predlaga- 
ne za posamezno ali skupin- 
sko zavarovanje in za katere 
ne veljajo predpisi o lovni 
divjadi in ki lahko iz ka- 
kršnih koli vzrokov postane- 
jo tržno blago, se uveljavlja- 
jo splošni varstveni ukre- 
pi v smislu zakona o var- 
stvu narave. 

Predlagatelj poudarja, da 
seiznam predlaganih živalskih 
vrst ni in ne more bit-i tra- 
jen, ampak ga bo potrebno 
spreminjati in dopolnjevati, 
če se bo pokaralo, da neke 
vrste ne kaže varovati ozi- 
roma da je neka vrsta posta- 
la ogrožena, a je ni v sez- 
namu odloka. 

Izbor redkih ali ogroženih 
živalskih vrst po predlogu 
odloka je po temeljitem de- 
lu opravila posebna delov- 
na skupina strokovnjakov 
SAZU, Prirodoslovnega mu- 
zeja Slovenije, Prirodoslov- 
nega društva Slovenije, Za- 
voda za spomeniško varstvo 
SRS, Biotehniške fakultete 
in Biološkega inštituta Uni- 
verze v Ljubljani. 

Pristojni republiški uprav- 
ni organi in občinske skup- 
ščine k predlogu odloka niso 
imeli pripomb oziroma so 
bile njihove pripombe upo- 
števane. 

Predlog odloka o zavarovanju redkih 
ali ogroženih živalskih vrst ter njiho- 

vih razvojnih oblik (ESA 165) 

VPRAŠANJA DELEGACIJIN DELEGTOV 

ZBOR OBČIN 29. IX. 1976 

HYPOS, Muta dobil soglasje 

Delegat inž. žarko žigon 
(občina Radlje ob Dravi) je 
zastavil izvršnemu svetu 
Skupščine SRS naslednje de- 
legatsko vprašanje: »Ali je 
mogoče, da bi republiški or- 
gani, Gospodarska zbornica 
Slovenije oziroma pristojni 
sekretariat sestavili strokov- 
no telo, ki bi nemudoma pre 
učilo, v kakšni meri se du- 
plirajo programi »HYPOS« 
Muta in »Prve petoljetke« iz 
Trstenika, oziroma ali je pro- 
izvodni program »HYPOS« v 
skladu s potrebami našega 
gospodarstva, kot je ugotov- 
ljeno v investicijskem prog- 
ramu?« Delegat je pojasnil, 
da Gospodarska zbornica Ju- 
goslavije ni hotela dati so- 

glasja k sklenitvi koopera- 
cijske pogodbe med »HYPOS« 
Muta in firmo »AROS HYD 
RAULIK« Memmingen, češ da 
podvaja program »Prve peto- 
ljetke« iz Trstenika. 

Svetovalec v Republiškem 
sekretariatu za industrijo 
Aleš Lapajne je posredoval 
r.a-le odgovor: 

»OZD »Hypos« — podjetje 
za proizvodnjo hidravlike in 
prevmatike, je zaprosila Go- 
spodarsko zbornico Jugosla- 
vije za izdajo soglasja k do- 
govoru o dolgoročni proiz 
vodni kooperaciji s firmo 
»Hydraulik« Memmingen, ki 
bi zagotovila kontinuirano 
proizvodnjo širokega progra- 
ma komponent s področja 

hidravlike in pnevmatike v 
manjših serijah. 

Gospodarska zbornica Ju- 
goslavije je 16. 7. 1976 soglas- 
je zavrnila z utemeljitvijo, da 
se proizvodni program pre- 
kriva s programom »Prve pe- 
toletke« Trstenik in bi bile 
s tem kapacitete v Jugosla 
viji podvojene. 

Po posredovanju Republi- 
škega sekretariata za indu- 
strijo in Gospodarske zbor. 
niče Slovenije je Gospodarska 
zbornica Jugoslavije ponov- 
no proučila zadevo in na pod- 
lagi dogovora s »Prvo pe 
toljetko« 1. 9. 1976 ugodila 
zahtevi »Hyposa« in izdala 
zaprošeno soglasje. Na tej 
osnovi je Zvezni komite za 
energetiko in industrijo 21. 9. 
1976 izdal odločbo, s katero 
se »Hyposu« dovoljuje skle- 
nitev pogodbe o dolgoročni 
proizvodni kooperaciji s fir- 
mo »Hydraulik«. 

Ob tej priliki moramo ugo- 

toviti, da pri izvajanju pred- 
pisov o kooperaciji s tujimi 
firmami prihaja do primerov 
kot pri »Hyposu«> ko neka- 
tere večje organizacije zavira- 
jo kooperacije manjših orga- 
nizacij. Tak primer ne more 
vplivati na razvojni program 
velikih tovarn, čeprav gre si- 
oer za isto vendar široko pod- 
ročje proizvodnje. Pri taki 
proizvodnji gre za dopolnje- 
vanje proizvodnega progra- 
ma velikih tovarn, pri čemer 
pa te nimajo razumevanja za 
razvoj manjših zmogljivosti, 
čeprav manjše tovarne ponu- 
jajo sodelovanje na osnovi 
nakupa nekaterih gotovih de- 
lov ter s proizvodnjo v manj- 
ših serijah širijo asortiman 
proizvodnje in zmanjšujejo 
uvoz. 

»Primer »Hyposa« je pri tem 
še posebno kritičen, saj gre 
za zagotovitev delovnih mest 
za zdomce, ki pri tem sode- 
lujejo s svojimi sredstvi, po- 
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leg tega pa tako lahko izkori- 
stijo svoje kvalifikacije, ki 
so si jih pridobili v tujini. 

Zato bo treba vprašanje ta- 
kih kooperacij v bodoče ela- 

Delegat Viljem Zrin (obči- 
na Jesenice) je zastavil ena- 
ko delegatsko vprašanje o 
gradnji predora skozi Kara- 
vanke kot je bilo zastavlje- 
no v Zboru združenega dela 
in na katero je bilo odgovor 

Filip Beškovnik, vodja sku- 
pine delegatov za Zbor ob- 
čin (občina Slovenske Konji- 
ce) je postavil delegatsko 
vprašanje v zvezi, z zviša 
njem stopenj občinskega dav 
ka od prometa žganih pijač 
Delegat opozarja, da se SR 

stičnejše obravnavati in s toč- 
nejšo opredelitvijo praktične- 
ga izvajanja predpisov žago- 
toviti, da se taki primeri ne 
bodo ponavljali.« 

jeno na seji ZZD 29. IX. 
1976. Dobil je etiiak odgovor 
kot je bil objavljen pod na- 
slovom »Kdaj gradnja pre- 
dora skozi Karavanke?« v 
22. številki »Poročevalca«. 

Slovenija postavlja v tem ozi 
ru v neenak položaj z drugi- 
mi republikami in pokrajina 
ma in s tem ruši enotnost 
jugoslovanskega trga, saj bo- 
do naravne žgane pijače v 
SR Sloveniji dražje kot v 
drugih republikah in v avto- 

nomnih pokrajinah, ki tega 
zvišanja prometnega davka 
niso izvedle. 

Podsekretarka v Republi 
škem sekretariatu za finance 
Mara Rovan je posredoval 
ta-le odgovor: »Povečane po: 
rebe na področju splošne po 
rabe so narekovale iskanjf 
novih virov dohodkov. Za re 
šitev tega problema se je pri 
stopilo k razpisu akontacij 
davka iz skupnega dohodka 
občanov v 1. 1976, ki naj b! 
se po prvotni zasnovi ne po 
birale, in k povišanju stopenj 
posebnega občinskega davks 
od prometa naravnega žga 
nja in vinjaka v obsegu, ko!i 
kor je bil znižan temeljni 
davek od prometa teh pijač 

Ne gre zanikati trditve to 
variša delegata, da se SR Slo- 
venija v tem pogledu postav 
Lja v neenak položaj z drug) 
mi republikami in pokrajina 
ma, ob tem pa želimo le pou 
dariti, da je politika obdav 
čenja alkoholnih pijač med 
republikami in pokrajinama 
v SFRJ "nasploh zelo različna 

in odvisna od vrste faktorjev, 
ki jih posamezne republike 
skozi vodenje te politike za- 
sledujejo: od hotenj proiz- 
vajalcev do upoštevanja inte- 
resov turistične dejavnosti, 
zdravstvene politike in druge- 
ga. 

Prav zaradi utemeljenosti 
takih različnih pristopov tu- 
di osnutek medrepubliškega 
dogovora o usklajevanju te- 
meljev politike posebnega 
davka od prometa proizvo- 
dov v 1. 1977 izrecno določa, 
da se določbe dogovora o 
usklajevanju ne nanašajo na 
posebni davek od prometa 
alkoholnih pijač in torej 
predpostavlja in dopušča 
sprejemanje različnih odloči- 
tev. 

Naj še pripomnimo, da je 
veljavni sistem obdavčenja 
alkoholnih pijač v SR Slove- 
niji rezultat širših konzul- 
tacij vseh zainteresiranih tak- 
rorjev, zato ocenjujemo, da je 
glede na sednje okoliščine 
ustrezen.« 

CZ URADNI LIST PRIPOROČA: 

— USTAVO SR Slovenije z ustavnim zakonom; 

— USTAVO SR SLOVENIJE v Italijanščini m maa 
žarščini; 

— USTAVO SFR JUGOSLAVIJE; 

— USTAVI SR SLOVENIJE in SFR JUGOSLAVIJE 
o eni knjižici; 

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

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

— Franc Sink: PRAVNI IZRAZI; 

— Dr. France Cerne: UVOD V EKONOMSKO VEDO. 

— ZBIRKO USTAVNO-SODNIH PREDPISOV; 

— STATUT SKUPNOSTI POKOJNINSKEGA IN 
INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA in drugt predpisi s 
vodročja pokojninskega in invalidskega zavarovanja; 

SODISCA ZDRUŽENEGA DELA — zvezni in repub- 
liški zakon o sodiščih združenega dela z uvodnimi po 

iasnili Sodišča odločajo o sporih iz družbeno-ekonom 
skih in samoupravnih razmerij ki jih konkretno določa 
ustava ali ki izhajajo iz posameznih zakonov (konsti 
tuiranje. vpis v sodni register, sredstva delovnih orga 
nizacij, medsebojna razmerja delavcev v združenem 
delu itd.). 

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

STANOV AN JSKI pkEUPISl i — obravnavajo sa 
moupravne stanovanjska skupnosti (zakon z izredno 
obširnim m poglobljenim komentarjem k posameznim 
členom), samoupravni sporazum o ustanovitvi tn statut 
stanovanjske skupnosti kakor tudi zvezo stanovanjskih 
skupnosti S RS 

STANOVANJSKI PREDPISI 6 - zakon o gospo 
darjenju s stanovanjskimi hišami v družbeni lastnim 
s komentarjem dr Mira Sajeta ter zakon o stanovanj 
skih zadrugah. 

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

CZ URADNI U SI SRS. Ljubljana. 

Veselova 11. p. p 379/VI1 

Kdaj gradnja predora 

skozi Karavanke? 

Naravna žganja v Sloveniji najdražja 
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/z Skupščine SFRJ 

NOVI PREDPISI ' ■' •"« '■ \ ' c .'i:-ft..}, \ 'vs,* 
K 'z- f ' *'v 'v • ■:*' 

Denarno-kreditni sistem 

Novi družbenoekonomski odnosi na področju 

deviznega sistema 

• Devizni sistem — eden najpomembnejših vzvodov za neposredno vključevanje 
združenega dela v mednarodne ekonomske odnose 

• Podlaga skupne devizne politike je samoupravno sporazumevanje in družbeno 
dogovarjanje temeljnih in drugih organizacij združenega dela ter dogovarjanje 
republik in pokrajin 

® Plačilna bilanca Jugoslavije je enotna, pomeni pa bilanco vseh ekonomskih in 
finančnih transakcij med domačimi in tujimi osebami 

• V federaciji, v republikah in v obeh pokrajinah bodo ustanovljene interesne 
skupnosti za ekonomske odnose s tujino 

• Politika realnega tečaja dinarja je sestavni del celotne ekonomske politike države, 
posebno še devizne politike 

• Vsa kupnja in prodaja deviz v Jugoslaviji se opravlja na deviznem trgu 
kot integralnem delu enotnega jugoslovanskega trga 

• Narodna banka Jugoslavije je pooblaščena predpisati dinarski znesek in bankovce, 
ki se jih sme odnašati iz Jugoslavije in prinašati vanjo 

Zvezni izvršni svet je po- 
slal Skupščini SFRJ v obrav- 
navo Osnutek zakona o de- 
viznem poslovanju in kredit- 
nih odnosih s tujino (AS 
391)- Za sprejetje tega zako- 
na je pristojen Zbo-r repub- 
lik in pokrajin. 

Kot je poudarjeno v ob- 
razložitvi, se je pri priprav- 
ljanju Osnutka zakona izha- 
jalo iz tega, da je treba na 
področju deviznega sistema 
kot sestavnega dela odnosov 
v družbeni reprodukciji vzpo. 
staviti nove družbenoeko- 
nomske odnose, ki bodo te- 
meljili na samoupravljanju 
delavcev v združenem delu 

z družbenimi sredstvi. Zato 
je bilo treba: 

— v skladu z ustavnimi 
načeli in z Osnutkom zako- 
na o združenem delu razčle- 
niti določbe, s katerimi se 
ureja odnose v sistemu sa- 
moupravno združenega dela 
z vidika ustvarjanja deviz, 
razpolaganja z njimi, njiho- 
vega pridobivanja in združe- 
vanja ter vzpostavljanja kre- 
ditnih odnosov s tujino; 

— razčleniti funkcije druž- 
benoekonomskih in samo- 

upravnih institucij, s kate- 
rimi se zagotavlja samo 
upravno organiziranje zdru- 
ženega dela v deviznem siste- 
mu, zlasti institute samou- 

pravnega planiranja, devizne, 
ga trga ter samoupravnih in. 
teresnih skupnosti za eko- 
nomske odnose s tujino; 

— s predloženimi rešitva- 
mi ponuditi podlago za pre- 
obrazbo samoupravne prak. 
se in ekonomske politike v 

TEMELJNE DOLOČBE 

V temeljnih določbah Os- 
nutka zakona so delavci v 
temeljni organizaciji združe- 
nega dela opredeljeni kot os 
novm nosilci pravic in obvez, 
nosti v deviznem sistemu. 
Temeljna organizacija zdru- 
ženega dela je podlaga za 
združevanje dela in sredstev 

deviznem sistemu kot enem 
izmed najpomembnejših vzvo- 
dov za neposredno vključe- 
vanje proizvajalcev in celot- 
nega združenega dela v med- 
narodne ekonomske odnose 
v skladu z izvozno politiko 
naše države. 

v vseh oblikah združevanja 
in poslovnega sodelovanja ter 
osnova za družbeno planira- 
nje na področju deviznega 
sistema. 

Enotnost v tem sistemu se 
kaže po Osnutku zakona v 
določanju skupne devizne po- 
litike, ki temelji na samo- 



upravnem sporazumevanju in 
družbenem dogovarjanju te- 
meljnih in drugih organiza- 
cij združenega dela ter na 
dogovarjanju republik in po- 
krajin. 

Dana so tudi načela o druž- 
benem planiranju na področ- 
ju deviznega sistema oziro. 
ma se določa obveznosti 
vseh udeležencev v ekonom- 
skih odnosih s tujino, da 
sprejemajo svoje plane po- 
slovanja s tujino, plane de. 

Po Osnutku zakona določa 
skupno devizno politiko Skup- 
ščina SFRJ za vsako leto, ko 
določa ekonomsko politiko 
za zadevno leto- 

Opredeljena je tudi vsebi- 
na skupne devizne politike. 
Obsega politiko pospeševanja 
izvoza blaga in storitev ter 
drugih oblik ekonomskih od- 
nosov s tujino, uvozno poli- 
tiko, politiko dinarskega te- 
čaja, politiko deviznih rezerv, 
politiko kreditnih odnosov s 
tujino, politiko usklajevanja 
medsebojnih odnosov repub- 
liških in pokrajinskih samo- 
upravnih interesnih skupno- 
sti za ekonomske odnose s 
tujino in politiko plačilno-bi- 
lančnih omejitev. 

Glede izvajanja skupne de- 
vizne politike je v Osnutku 
zakona predvideno, da Zvez- 
ni izvršni svet, izvršni sveti 
skupščin republik in pokra- 
jin ter samoupravne interes- 

Z Osnutkom zakona je do- 
ločeno, da je plačilna bilanca 
Jugoslavije enotna in da po- 
meni bilanco vseh ekonom- 
skih in finančnih transakcij 
med domačimi in tujimi ose- 
bami, da je devizna bilanca 
Jugoslavije enotna in da po- 
meni bilanco pritoka in od- 
toka deviz, ki teče med do- 
mačimi in tujimi osebami iz 
naslova tekočih in finančnih 
transakcij. 

Predvideno je, da Skupšči- 
na SFRJ sprejme projekcijo 
plačilne bilance in projekcijo 
devizne bilance Jugoslavije. 
V Osnutku zakona so določe- 
ne tudi projekcije plačilno- 
bilančnih postavk in devizno- 
bilančnib postavk republik 
in pokrajin v enotni projek- 

viznega pritoka in odtoka ter 
plane kreditnih odnosov s 
tujino. 

Po Osnutku zakona temelj- 
ne organizacije združenega 
dela uresničujejo določene sa. 
moupravne pravice, skupne 
interese in medsebojne od- 
nose v zvezi z ekonomskimi 
odnosi s tujino prek poseb- 
nih samoupravnih interesnih 
skupnosti za ekonomske od- 
nose s tujino, katere se usta- 
novijo v republiki, pokrajini 
in v federaciji. 

ne skupnosti za ekonomske 
odnose s tujino določajo svo- 
je programe ukrepov, in sicer 
zlasti za pospeševanje izvoza 
blaga in storitev ter drugih 
oblik povečevanja deviznega 
pritoka. 

V Osnutek zakona je vgra 
jeno načelo enakopravnosti 
organizacij združenega dela 
tudi na področju ustvarjanja 
deviz, če se z akti organov 
federacije, s katerimi se do- 
loča ali izvaja skupna deviz- 
na politika, prepove ali omeji 
izvoz določenega blaga ali 
opravljanje določenih storitev 
za tuje osebe ter se s tem 
krši enakopravnost organiza- 
cij združenega dela pri us- 
tvarjanju deviz, se z istimi 
akti določi in zagotavlja tudi 
kompenzacijo, tako da se do- 
loči ustrezne pravice do na- 
kupa deviz na deviznem trgu 
in pravice do plačevanja v 
tujino. 

ciji plačilne in devizne bilan- 
ce Jugoslavije kot izraz raz- 
širjenih pravic in obveznosti 
republik in pokrajin v no- 
vem deviznem sistemu. Te 
projekcije morajo biti nare- 
jene po enotnih merilih in 
po enotni metodologiji. Z nji. 
mi se domačim osebam z ob. 
močja republik oziroma po- 
krajin določi obveznosti za 
uresničevanje predvidenega 
izvoza blaga in storitev ter 
pritoka deviz, obseg skupno 
dogovorjenega uvoza, obseg 
odtoka deviz iz naslova vseh 
transakcij, kakor tudi način 
izvajanja začrtanega obsega 
finančnih transakcij s tujino. 

V Osnutku zakona je dalje 
predvideno, da samoupravne 

Interesne skupnosti za eko- 
nomske odnose s tujino 
spremljajo izvajanje projekcij 
plačilno-bilančnih pozicij in 
devizno-bilančnih pozicij re- 
publik in pokrajin, pravočas. 

Samoupravne interesne skup. 
nosti so bistven dejavnik, ki 
opredeljuje odločilno vlogo 
združenega dela na področju 
ekonomskih odnosov s tujino. 

V Osnutku zakona je pred- 
videno, da se v samoupravni 
interesni skupnosti za eko- 
nomske odnose s tujino, ki 
je organizacija posebnega 
družbenega pomena, v repub- 
liki in pokrajini združujejo 
temeljne in druge organiza 
cije združenega dela, samo- 
upravne interesne skupnosti, 
bančne organizacije, zadruge, 
društva in druge družbene 
oravne osebe, razen družbe- 
nopolitičnih skupnosti. 

člani samoupravne interes- 
ne skupnosti Jugoslavije za 
ekonomske odnose s tujino 
so, kot je določeno, republiš- 

TEČAJ DINARJA 
V Osnutku zakona je dolo- 

čeno, da je politika realnega 
tečaja dinarja sestavni del 
celotne ekonomske politike 
države in posebno devizne 
politike. 'Politiko tečaja di. 
nar ja določa Skupščina SFRJ. 

Spričo sprememb, do kate- 
rih je prišlo v svetu zlasti 
po 1. 1971, t. j- po ukinitvi 
konvertibilnosti dolarja za 
zlato, se je pokazalo, da je 
treba izdelati sistem, v kate- 
rem bosta devizni tečaj in 
vodenje politike tečaja dinar- 
ja temeljila na rešitvah, ki 
ustrezajo sodobni praksi v 
svetu, in ju bo mogoče opti- 
malno usklajati s potrebami 
in možnostmi našega družbe, 
noekonomskega sistema. 

Za osnovno načelo pri do- 
ločanju tečaja dinarja in vo- 
denja tekoče politike deviz- 
nega kurza je vzeta koncepci 
j a realnega tečaja dinarja. 
Poglavitna značilnost takšne 
koncepcije je, da se tečaj di 
narja določa po sistemu vna- 
prej določenih kazalcev go- 
spodarskih eibanj v državi 
in v tujini. Kot možna enota, 
po kateri bi se lahko določalo 
tečaj dinarja, je v Osnutku 
sakona predvidena »kakšna 
obračunska enota« (s čimer 

DEVIZNI TRGI 
V Osnutku zakona je dolo- 

čeno, da se vse devize v Ju- 
goslaviji kupuje in prodaja 

no opozarjajo pristojne orga- 
ne na odmike od projekcij in 
da v mejah svojih pravic in 
obveznosti ukrenejo, kar je 
treba, da se zagotovi izvaja- 
nje projekcij. 

ke in pokrajinske skupnosti 
za ekonomske odnose s tu- 
jino. 

V Osnutku zakona je dola. 
čeno, da je ena od najpo- 
membnejših funkcij teh skup- 
nosti postopek planiranja. Za 
organizacije združenega dela 
in druge organizacije se uva- 
ja obveznost, da sprejemajo 
plane ekonomskih odnosov s 
tujino, plane pritoka in odto- 
ka deviz in plane kreditnih 
odnosov s tujino. Te plane se 
usklajuje v sklopu republiš- 
kih oziroma pokrajinskih 
skupnosti, te skupnosti pa se 
v okviru samoupravne inte- 
resne skupnosti Jugoslavije 
za ekonomske odnose s tu- 
jino dogovarjajo o skupnih 
ciljih in planih ekonomskih 
odnosov s tujino. 

je mišljena tudi možnost ob- 
likovanja posebne tako ime- 
novane »košare valut«, v ka- 
teri bi bile zastopane, najvaž- 
nejše tuje valute glede na po- 
men, ki ga imajo v medna- 
rodni menjavi in v plačilnem 
prometu Jugoslavije) ali pa 
da bi se določalo tečaj dinar- 
ja glede na eno ali več kon- 
vertibilnih valut- 

Druga značilnost je, da se 
tečaje tujih valut na doma- 
čem deviznem trgu oblikuje 
dnevno v skladu z določa- 
njem politike tečaja dinarja 
in v skladu z normami za 
njeno izvajanje, kakor tudi 
v skladu z gibanjem tečajev 
teh valut na tujem deviznem 
trgu. 

Predlagana koncepcija si- 
stema in politike tečaja di- 
narja izhaja iz prizadevanj, 
da se zagotovi raven stabil- 
nosti tečaja, kakršna je vda- 
nih razmerah mogoča. Tak- 
sen sistem ie podlasra za vo- 
denje politike realnega teča- 
ja dinarja. Glede na to je v 
Osnutku zakona določeno na- 
čelo, da »tečajni riziko pri 
deviznem poslovanju trpijo 
domače osebe sorazmerno z 
zneski deviz, ki jih uporab- 
ljajo«. 

na deviznem trgu kot inte- 
gralnem delu enotnega jugo- 
slovanskega trga. Na deviz- 
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deviznih računih občanov in občanov se sme dati le na 
o deviznih hranilnih vlogah pismeno zahtevo sodišča. 

ODNAŠANJE IN PRINAŠANJE DINARJEV, DEVIZ 
IN VREDNOSTNIH PAPIRJEV 

nem trgu se lahko kupuje in 
prodaja devize promptno ali 
terminsko. 

S promptno kupnjo in pro- 
dajo deviz so mišljeni posli, 
sklenjeni na deviznem trgu, 
ki se po pogodbi izvršijo 
takoj, najpozneje pa v dveh 
delovnih dneh od dneva, ko 
je bil posel sklenjen. 

S terminsko kupnjo in pro- 
dajo deviz so mišljeni posli, 
sklenjeni na deviznem trgu, 
ki se jih po pogodbi izvrši 
v dogovorjenem roku. 

Odlok o organizaciji in po- 
slovanju deviznega trga izda 

Kar se tiče tega področja, 
je dana v Osnutku zakona 
vrsta kakovostno novih reši. 
tev. Predvsem gre za nove 
rešitve, po katerih se porabo 
deviz določi glede na rezul- 
tate pri njihovem ustvarja- 
nju, kar bo pripomoglo k 
smotrni uporabi deviz, zlasti 
pa k ustvarjanju pogojev za 
povečanje izvoza. 

Temeljne in druge organi- 
zacije združenega dela us- 
tvarjajo devize s prodajo bla- 
ga in storitev na tujem trgu, 
z dolgoročno proizvodno ko- 
operacijo s tujino, iz naložb 
v lastna ali mešana podjetja 
v tujini, z emisijo vrednost- 
nih papirjev in z drugimi ob- 
likami poslovanja. Devize, ki 
jih neposredno ustvarijo 
TOZD, pripadajo tem organi- 
zaci jam. a devize, ki so us- 
tvarjene z združevanjem de- 
la in sredstev na podlagi sa- 
moupravnega sporazuma o 
združevanju več TOZD, pri- 
padajo temeljnim organizaci- 
jam, ki so jih skupno ustva- 
rile ob vzajemni proizvodni, 
finančni, prometni in storit- 
veni odvisnosti in odgovor- 
nosti. 

V Osnutku zakona je dolo- 
čeno, da smejo občani kupo- 
vati devize pri pooblaščenih 
bankah, da bi zadostili svo- 
jim potrebam na področju 
zdravstvenega varstva in izo- 
braževanja, za potne in selit- 
vene stroške v tujini, za 
vzdrževanje svojih družinskih 
članov v tujini, za poravnavo 
sodnih in dragih stroškov ter 
za druge namene, in sicer v 
zneskih in pod pogoji, ki jih 
predpiše Zvezni izvršni svet. 

Občani lahko prodajo de- 
vize, ki jih prinesejo ali prej- 
mejo iz tujine, pooblaščeni 
banki in pooblaščenemu me- 
njalcu, lahko pa jih dajo na 

Zvezni izvršni svet, potem 
ko dobi mnenje Samouprav- 
ne skupnosti Jugoslbvije in 
Narodne banke Jugoslavije. 

Narodna banka Jugoslavije 
kupuje in prodaja devize na 
medbančnem sestanku, da bi 
se vzdrževala splošna likvid- 
nost v mednarodnem plače- 
vanju in da bi se vzdrževalo 
tečaj dinarja v skladu z zacr- 
tano devizno politiko. 

Na podlagi tečajev, po ka- 
terih so sklenjeni posli kup- 
nje in prodaje deviz na med- 
bančnem sestanku, se določa 
srednje tečaje tujih valut. 

Organizacije združenega de- 
la in druge družbene pravne 
osebe, ki ne ustvarjajo deviz 
ali jih ne ustvarjajo dovolj 
za plačila v tujino, so upra- 
vičene do nakupa deviz v 
skladu z merili, ki jih izda 
samoupravna interesna skup- 
nost Jugoslavije za ekonom- 
ske odnose s tujino. 

V osnutek zakona so vklju- 
čene določbe, po katerih lah- 
ko temeljne in druge orga- 
nizacije združenega dela us- 
stvarjene devize združujejo, 
in sicer na podlagi samo- 
upravnega sporazuma o zdru- 
ževanju dela in sredstev 
za uresničevanje skupnih 
razvojnih programov, ustvar- 
janje skupnega dohodka ter 
proizvodnje blaga in oprav- 
ljanja storitev z namesnom, 
da se doseže večji pritok de. 
viz in da se smotrno nado- 
mešča uvoz. 

Devize se lahko združuje 
tudi zaradi izpolnjevanja po- 
godbe o dolgoročni proizvod- 
ni kooperaciji, in sicer s po- 
godbo o skupnih naložbah v 
državi in v tujini ali s po- 
godbo o dolgoročnem poslov, 
no-tehničnem sodelovanju. 

devizni račun ali kot devizno 
hranilno vlogo pooblaščeni 
banki. Devize, ki jih imajo 
na deviznem računu ali kot 
devizno hranilno vlogo, lahko 
občani uporabljajo v skladu 
s predpisom, ki ga izda Zvez- 
ni izvršni svet. 

Organizacije združenega de- 
la lahko za razširitev mate- 
rialne osnove dela zbirajo de- 
vize občanov na ta način, da 
izdajajo obveznice in jih iz- 
plačujejo v devizah- 

Pooblaščene banke so dolž- 
ne zagotoviti tajnost podat- 
kov o deviznih računih obča. 
nov in o deviznih hranilnih 
vlogah občanov. Obvestilo o 

V Osnutku zakona je dolo- 
čeno, da je Narodna banka 
Jugoslavije pooblaščena, da 
podpiše znesek in katere di- 
narske bankovce se sme od- 
našati iz Jugoslavije in pri- 
našati v Jugoslavijo v pot- 
niškem prometu ter da pred- 
piše pogoje, pod katerimi se 
lahko s poštnimi in drugimi 
pošiljkami iznaša dinarje in 
vrednosti, ki se glasijo na di- 
narje ali tujo valuto oziro- 
ma efektiven tuj denar. 

Prinašanje deviz v Jugosla- 
vijo je svobodno. Tujci in 
jugoslovanski državljani, ki 
delajo v tujini, lahko pri od- 
hodu iz Jugoslavije svobod- 
no odnašajo devize, ki so 
jih bili prinesli in druge 
devize, s katerimi svobod- 
no razpolagajo v Jugoslaviji. 
Dinarje, ki izvirajo od de- 
viz, ki so jih prodali poob- 
laščenim menjalnicam, lahko 
te osebe iznašajo iz Jugo- 
slavije v zneskih in bankov- 
cih, ki so dovoljeni, oziroma 

Po osnutku zakona naj bi 
se, tako kot po veljavnem Za- 
konu o deviznem poslovanju, 
opravljalo plačilni promet 
s tujino z dinarji in devizami. 
Praviloma se plačilni promet 
opravlja s tisto vrsto deviz, 
ki je določena s plačilnimi 
in drugimi meddržavnimi po- 
godbami z določeno državo. 
Ce je s takšno pogodbo pred- 
videno, da se plačilni promet 
opravlja v določeni konverti 
bilni devizi, se plačila in iz. 
trženje lahko izvajata v kate- 
ri koli ponvertibilni devizi, če 
niso spričo izrednih okoliščin 
uvedene določene omejitve. 
Plačilni promet s klirinškim 
področjem se opravlja pra- 
viloma v tisti obračunski va 
luti, ki je predvidena z med- 
državno pogodbo. 

Plačilni promet s tujimo 
se izvaja prek bank, ki so 

V tem delu Osnutka zako- 
na je razčlenjen sistem m 
mehanizem, ki naj omogoči 
izvajanje zamisli, po kateri 
so kreditni odnosi s tujino 
(iavoz to uvoz blaga ter sto 
ritev na kredit, najemanj t 
kreditov tujini za uvoz blaga 
storitev, najemanje in dajanje 
finančnih kreditov itn.) del 
celotnih odnosov v družbeni 
reprodukciji, ki temeljijo na 

jih lahko uporabijo za kup- 
njo za iznašanje oziroma 
transfer. 

Domače hranilne knjižice, 
ki se glasijo na ime in na 
dinarje, ter domače in tuje 
hranilne knjižice, ki se glasi- 
jo na devize se lahko svo- 
bodno iznaša in pošilja iz 
Jugoslavije oziroma vnaša in 
pošilja v Jugoslavijo. Domače 
hranilne knjižice, ki se gla- 
sijo na dinarje, ne glasijo 
pa se na ime, se ne sme iz- 
našati samo z dovoljenjem 
narodne banke republike ozi- 
roma pokrajine. 

Kar zadeva promet zlata, 
je večina rešitev v Osnutku 
zakona istovetna določbam 
veljavnega zakona. Novost je 
v tem, da je predpisano, da 
smejo pooblaščene banke ku- 
povati kovano zlato po ceni, 
ki ustreza cenam na tujih 
trgih. Izpuščena pa je določ- 
ba veljavnega Zakona, ki da- 
je proizvajalcem zlata pra- 
vico do retencijske kvote. 

pooblaščene za takšno poslo- 
vanje, le izjemno v posebnih 
primerih pa prek Narodne 
banke Jugoslavije. 

Z Osnutkom zakona je pred. 
videna obveznost organiza- 
cij združenega dela in dru- 
gih domačih oseb, da svoje 
terjatve iz raznih naslovov 
v tujini iztržijo in ustvarje- 
ne devize v določenem roku 
vnesejo v državo oziroma 
da blago, ki so ga plačale 
uvozijo v ustreznem roku. 
Obveznosti vnašanja ustvar- 
jenih deviz ne velja za ob- 
čane, ki so na začasnem delu 
v tujini. 

Glede možnosti plačil s 
tujino se posebej obravnava 
uvoz oziroma plačila uvoza 
ha podlagi pogodbe o dolgo- 
ročni proizvodni kooperaciji 
s tujino. 

samoupravljanju delavcev v 
združenem delu- 

Prizadevalo se je, da bi 
rešitve na področju kredit- 
nih odnosov s tujino uskla- 
dili s celotnim sistemom raz- 
širjanje reprodukcije; za to 
ie predvsem potrebno, da se 
določa projekcijo uvoza in 
izvoza kapitala za posamezna 
obdobja, sicer ni mogoče iz- 
delati projekcije planov sploš- 
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nega razvoja Zato je v Osnut. 
ku zakona predvideno, da 
Skupščina SFRJ določa cilje 
in naloge kreditnih odnosov 
s tujino, obseg zadolževanja 
v tujini in obseg kreditiranja 
tujine kot sestavni del plačil 
ne in devizne bilance, izha- 
jajoče pri tem iz usklajenih 
planov razvoja in planov eko 
nomskih odnosov s tujino re- 
publik in pokrajin, obseg za- 
dolževanja v tujini in obseg 
kreditiranja tujine vsebujeta 
medsebojno usklajene plane 
kreditnih poslov republik in 
pokrajin, kakor tudi plan 
kreditnih poslov federacije, 
njenih organov in organizacij 
ter plane kreditnega poslova- 
nja gospodarsko manj razvi- 
tih republik in SAP Kosovo. 
Tako določen obseg pomeni 
najvišje zeneske, do katerih 
se sme v nekem obdobju za- 
dolževati v tujini in krediti- 
rati tujino. 

Dalje je v Osnutku zakona 
določeno, kdo vse "nravlja 
kreditne posle s tujiuo. Te- 
meljne in druge, organizacije 
združenega dela lahko oprav- 

ljajo vse kreditne posle s tu- 
jino, razen poslov, ki se na- 
našajo na najemanje in da- 
janje bančnih kreditov, samo" 
upravne interesne skupnosti 
materialne proizvodnje imajo 
enake pravice in obveznosti 
glede kreditnih odnosov s 
tujino, kot organizacije zdru- 
ženega dela. Pooblaščene ban- 
ke opravljajo kreditne posle 
s tujino po naročilu in za ra- 
čun organizacij združenega 
dela v okviru obsega, ki je 
določen s samoupravnim spo- 
razumom v samoupravni in- 
teresni skupnosti za ekonom- 
ske odnose s tujino republik 
oziroma pokrajin, le izjemno 
pa smejo poslovati v svojem 
imenu in za svoj račun. 

V Osnutku zakona je dolo- 
čeno, da so lahko subjekti 
kreditnih odnosov s tujino tu- 
di Narodna banka Jugoslavi. 
je, družbenopolitične skup- 
nosti (federacija, republike, 
pokrajini in druge družbeno- 
politične skupnosti), Zvezna 
direkcija za promet in re- 
zerve proizvodov s posebnim 
namenom in drugi. 

ZAČASNE OMEJITVE PLAČIL V ODNOSIH 
S TUJINO 

če se med letam v občut- 
nejši meri ne uresničujejo 
cilji skupne devizne politike 
in proporci enotne projekci- 
je plačilne in devizne bilan- 
ce, se po Osnutku zakona 
šteje, da so nastale motnje, 
zaradi katerih so potrebni 
začasni utorepi za omejitev 
plačil s tujino. Motnje, ki 
nastanejo pri izvajanju za- 
črtane devizne politike, mo- 
rajo predvsem opozoriti vse 
organe in organizacije, ki so- 
delujejo pri njenem izvajanju, 
da proučijo vzroke motenj 
in da se lotijo usklajevanja 
ukrepov za ohranitev likvid- 

nosti v plačevanju do tujine. 
V takšnem položaju nasto- 

pajo federacija, republike in 
obe pokrajini predvsem z do- 
govorjenimi ukrepi za spodbu- 
janje pritoka deviz. Glede 
na to, kako intenzivne so 
motnje, pa je mogoče dogo- 
vorno sprejeti tudi začasne 
omejitvene ukrepe za plačila 
s tujino; če pa se motnje pri 
izvajanju devizne politike ka- 
žejo v posebno hudi obliki, 
naj bi se Zveznemu izvršne- 
mu svetu dalo izredna po- 
oblastila, da sprejme nujne 
in učinkovite začasne omejit 
vene ukrepe. 

DEVIZNO POSLOVANJE IN DEVIZNE REZERVE 

Posle plačilnega prometa s 
tujino, kreditne posle s tuji- 
no, devizno-valutne in menjal- 
niške posle v Jugoslaviji op- 
ravljajo banke, ki izpolnju- 
jejo pogoje za opravljanje 
teh poslov. Pooblastila za 
opravljanje teh poslov dajejo 
bankam narodne banke re- 
publik in pokrajin, Zvezni iz. 
vršni svet pa predpiše pogo- 
je za dajanje pooblastil. 

Temeljne organizacije zdru 
ženega dela lahko s samo- 
upravnim sporazumom pove- 
rijo interni banki, da za nji- 
hov račun opravlja določene 
valutne posle. Novost v tem 
delu Osnutka zakona je pra 
vica pooblaščene banke, da 

mednarodni metodologiji kli- 
rinške terjatve ne štejejo za 
del deviznih rezerv, tudi Os- 
nutek zakona ne šteje tak- 

DEVIZNA KONTROLA 

Določbe o devizni kontroli 
so, ta&o kot v veljavnem 
Zakonu, podane kompletno 
in določajo poleg pojma de- 
vizne kontrole še predmet in 
subjekte kontrole ter or- 
gane devizne kontrole, njiho- 
vo delovno področje, pristoj. 
nost, pooblastila in medseboj- 
ne odnose. V zvezi z dolo- 
čeno odgovornostjo, ki jo 

šnih terjatev med devizne re- 
zerve, ugotavlja pa, da se tak- 
šne terjatve izkazuje pose- 
bej- 

-imajo organizacije združene- 
ga dela področju devizne- 
ga sistema, so vključene v 
Osnutek zakona določbe o 
samoupravni delavski kontroli 
in o obveznostih določenih 
samoupravnih organov, da ne- 
posredno kontrolirajo organi- 
zacije združenega dela m pos- 
lovanje z devizami. 

KAZENSKI IN VARSTVENI UKREPI 

V Osnutku zakona so pod- 
robno opredeljenje kazenske 
določbe za dejanja, ki šteje, 
jo za kaznivo dejanje, gospo, 
darski prestopek oziroma pre- 
kršek, ter določena višina kaz 
ni za te delikte- Poleg tega 
je v Osnutku zakona predvi- 
deno, da imajo obsodbe za 
določene delikte in na dolo- 
čeno kazen ustrezne pravne 
posledice, predpisani pa so 
tudi določeni varstveni ukrepi. 

Po prehodnih določbah Os- 
nutka zakona se morajo kon- 
stituirati samoupravne inte- 
resne skupnosti republik in 

pokrajin za ekonomske od- 
nose s tujino v treh mesecih 
od uveljavitve tega zakona, 
samoupravna interesna skup- 
nost Jugoslavije za ekonom- 
ske odnose s tujino pa mo- 
ra začeti z delom v 30 dneh 
od ustanovitve republiških in 
pokrajinskih skupnosti. 

Po končnih določbah Os- 
nutka zakona nehata veljati 
Zakona o deviznem poslovan- 
ju in Zakona o kreditnih pos- 
lih s tujino 1. januarja 1977, 
ker se bo od tega dne upo- 
rabljalo novi zakon. 

sme domačim in tujim ose- 
bam, katerih račune vodi, na 
njihovo zahtevo konvertirati 
devize, s katerimi razpolaga- 
jo na računu, Naradna banka 
Jugoslavije pa je upravičena 
omeniti te konverzije, če to 
terjajo izredne okoliščine. 

V Osnutku zakona je do- 
ločeno, da sestojijo devizne 
rezerve iz terjatev, ki jih 
imajo Narodna banka Jugo- 
slavije, kooblaščene banke in 
druge domače osebe na ra- 
čunih v tujini, iz vrednostnih 
papijev, s katerimi razpola- 
ga Narodna banka Jugosla- 
vije, iz monetarnega zlata in 
iz efektivnega tujega denar- 
ja. Glede na dejstvo, da po 

Uspešno narejena 

zasnova novega 

bančnega sistema 

$ Z novim zakonom se zagotavlja 
delavcem prevlado pri odločanju o sferi 
družbene reprodukcije, ki se nanaša 
na denarne, kreditne in druge bančne posle 

® Pretehtati možnost, da bi ostala 
sredstva, ki se jih izloča za samoupravne 
interesne skupnosti na računih in 
na razpolago OZD, dokler ne zapade 
obveznost vplačila v prid skupnosti 

Ko je Zvezni odbor Skup- 
ščine SFRJ na seji 28. sep- 
tembra sprejel Osnutek zako. 
na o temeljih kreditnega in 
bančnega sistema, je sklenil, 
naj predlagatelj — Zvezni iz- 
vršni svet — pri določitvi 
predloga zakona upošteva 
mnenja in predloge Odbora 
za družbenoekonomske od- 
nose in Zakonodajno.pravne 
komisije tega Zbora. 

Odbor za družbenoekonom. 
ske odnose je ugotovil, da so 
v Osnutku zakona uspešno iz- 
delane sistemske rešitve, ki 
tvorijo institucionalno pod- 
lago za zagotavljanje prevla- 
dujoče vloge delavcev v te- 
meljih organizacijah združe- 
nega dela, da odločajo o sfe- 
ri družbene reprodukcije, ki 
se nanaša na denarne, kredit- 
ne in druge bančne posle. 
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V zvezi s konkretnimi do- 
ločbami Osnutka je v Odboru 
izraženo mnenje, da bi mora- 
li pretehtati možnost takšnih 
rešitev, s katerimi bi žago- 
tovili, da sredstva organiza- 
cij združenega dela, ki jih 
le-te izločajo na podlagi pris- 
pevkov, t. j. na podlagi svojih 
obveznosti v menjavi dela s 
samoupravnimi interesnimi 
skupnostmi, ostanejo na raču- 
nih in na razpolago OZD, dok. 
ler ne zapade obveznost vpla- 
čila v prid interesih skupno- 
sti. 

Sugerirano je bilo, naj bi 
Osnutek zakona dopolnili ta- 
ko, da bi izvršni odbor ban- 
ke odločal o dejanju kredi- 
tov, avalov in garancij (za 
to je pooblaščen s statutom) 
na podlagi meril, ki jih dolo- 
či skupščina temeljne banke. 

Izraženo je bilo tudi mnen. 
je, da naj bi obseg sredstev 
v skladu solidarne odgovor- 
nosti ne znašal najmanj 5 
odstotkov, kot je predvideno 
v Osnutku zakona, marveč 
najmanj 3 odstotke. Ob tem 
je bila postavljena zahteva, 
naj se da pri predložitvi za- 

konskega predloga določnej- 
še podatke o učinkih teh od 
stotkov. 

Zastavljeno je bilo tudi 
vprašanje ter zahtevno pojas- 
nilo, kateri bistveni in sis- 
temski razlogi narekujejo, naj 
se sredstva rezervnega skla- 
da vodi ločeno na posebnem 
računu pri narodni banki 
republike oziroma pokrajine 

Člani Zakonodajno-pravne 
komisije so dali vrsto pred- 
logov za strokovno-pravno in 
terminološko zboijšavo za- 
konskega besedila. Poudar- 
jeno je bilo, da je npr. neo- 
gibno treba podrobneje in 
natančneje določiti, katere so 
tiste »druge družbenopravne 
osebe«, ki združujejo sred- 
stva v bančni organizaciji. 

Izraženo je bilo mnenje, da 
bi kazalo pretehtati, ali se 
s tem zakonom lahko ureja 
jamstvo federacije za hranil- 
ne vloge v tuji valuti in za 
depozite na deviznih računih 
občanov, kajti določanje o ma- 
terialnih obveznostih federa- 
cije spada v delovno področ- 
je Zbora republik in pokrajin. 

ložil Zveznemu izvršnemu 
svetu kot predlagatelju tega 
zakona, da pri izdelavi enot- 
nega besedila zakonskega 
predloga upošteva pripombe 
in predloge delovnih teles 
Zbora — Odbora za pravo- 
sodje, Odbora za notranjo 
politiko in zakonodajno-prav 
vne komisije. 

Osnutek zakona smo pri- 
kazali v 19. številki »Poro- 
čevalca«. 

REVIZIJA — IZREDNO 
PRAVNO SREDSTVO 

V razpravi o takšnih vpra- 
šanjih Osnutka zakona kot 
so uporaba jezikov m pisav 
v pravdnem postopku, sestav 
sodišča, izredna pravna sred- 
stva m podobno, je Odbor za 
pravosodje načelno podprl 
predlagatelja, kar se tiče na 
čina urejanja teh vprašanj, 
pri tem pa poudaril, da so v 
svezi z nekaterimi prelagani- 
ni rešitvami potrebna nadalj 
ija preverjanja in konzultaci 
je. 

Kar zadeva uporabo jezikov 
in pisav v sodnem postopku, 
je predlagano, da se v zvezi s 
tem poišče najustreznejše re. 
šitve v skladu z Ustavo ozi- 
roma z zakoni določenimi 
pravicami, pri čemer je pou- 
darjeno, da bi moral biti 
način urejanja tega vprašanja 
ir vseh profesionalnih zakonih 
vsebinsko in formulacijsko 
istoveten. 

V obravnavi vprašanja ses- 
tave sodišča je prevladalo 
mnenje, da bi morala biti 
pravila o sestavi sodišča v 
zakonodajni pristojnosti fede- 
racije, ker bi si z tem učin- 
kovito zagotovili enake pro- 
cesne garancije na vsem 
ozemlju Jugoslavije. 

Resna pozornost je bila 
posvečena izrednim pravnim 
sredstvom. V zvezi s tem so 
člani Odbora podprli predla- 
gano rešitev o uvedbi revi- 
zije kot izrednega pravnega 
sredstva v pravdnem postop- 

ku ter izrazil mnenje, da re- 
vizijskega sodišča ne bi ka- 
zalo obremenjevati z zadeva- 
mi neznatnega družbenoeko- 
nomskega pomena, tako da 
naj vrednost predmeta spora, 
ki pride v poštev za izrekanje 
revizije, presega 5.000 dinar- 
jev oziroma 20.000 dinarjev 
v gospodarskih sporih. Ocen- 
juje se tudi, da je predvide- 
ni rok 30 dni za izrekanje 
revizije dolg in da bi ga mo- 
rali skrajšati. 

Izraženo je tudi mnenje, 
da zahtevka za varstvo zako- 
nitosti zeveznega Javnega to- 
žilca kot izrednega pravnega 
sredstva ne bi predvideli v 
zakonu o pravdnem postop- 
ku, ker se mora zakonitost 
sodnih odločb uresničevati 
pred sodišči republik in po- 
krajin. Pristojnost zveznega 
javnega tožilca za vlaganje 
zahtevka za varstvo zakoni- 
tosti bi kazalo morebiti pred- 
pisati samo za primere, ko 
so kršene mednarodne pogod- 
be m tisti zvezni predpisi, 
za katere je z Ustavo SFRJ 
določeno, da jih neprestano 
izvajajo zvezni organi. 

Nadalje je bila izražena 
sugestija, to naj bi v ta za- 
kon vnesli tudi določbe, po 
katerih bi spored majhne 
vrednosti lahko reševale 
stranke pred poravnalnim 
»vetom. 

Tudi člani Zakonodajno- 
pravne komisije so podprli 
besedilo Osnutka zakona, pou" 
darili pa so, da je treba iz- 
delati integralno, prečiščeno 
besedilo Predloga zakona, 
kajti gre za predpis, ki je 
sistematskega značaja ta ki 
ima zelo številne določbe. 
Predlagane spremembe in do. 
polnitve so pomembne in ob- 
sežne. Zato bi bilo treba ves 
;a zakon uskladiti z Ustavo 
5FRJ, da bi ga v praksi laže 
izvajali in uporabljali. 

Osnutek zakona je pod- 
prl tudi Odbor za notranjo 
politiko ter predlagal Zboru, 
naj ga sprejme. 

Pravosodje 

Zagotoviti enak pravdni 

postopek v vsej državi 

# Pravila o sestavi sodišča morajo biti 
v zakonodajni pristojnosti federacije, 
da bi se učinkovito zagotovilo enaka 
procesna jamstva na vsem ozemlju 
Jugoslavije 

• Vnesti nove določbe, po katerih bi lahko 
spore majhne vrednosti reševale stranke 
pred poravnalnim svetom 

Zvezni zbor Skupščine 
SFRJ je na seji 28. septem- 
bra sprejel Osnutek zakona 

o spremembah zakona in do- 
polnitvah zakona o pravnem 
postopku (AS 355) . ter na- 
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Poenostavitev 

kazenskega postopka 

• Dilema delegatov, ali je treba dati 
občanom možnost, da vlagajo zahtevo 
za varstvo zakonitosti 

9 Delo poravnalnih svetov mora temeljiti 
na načelu prostovoljne privolitve obeh 
strank 

Na seji Zveznega zbora 
28. septembra je bil sprejet 
Osnutek zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah Zakona o 
kazenskem postopku (AS 361)- 
Pred tem so bila v delovnih 
telesih zbora (v odborih za 
pravosodje in za notranjo po- 
litiko ter v Zakonodajno- 
pravni komisiji) danes mno- 
ga mnenja, predlogi in su- 
gestije, ki jih mora Zvezni 
izvršni svet kot predlagatelj 
upoštevati pri izdelavi pred- 
loga tega zakona. 

Osnutek tega zakona smo 
prikazali v 18. številki »Po- 
ročevalca«. 

PRAVICE 
UDELEŽENCEV 
V POSTOPKU 

Odbor za pravosodje je ugo- 
tovil, da so predlagane re- 
šitve v Osnutku zakona po- 
memben prispevek k poeno- 

stavitvi in pospešitvi kazen- 
skega postopka ter k še več- 
jemu zavarovanju pravic 
osumljenca in drugih udele- 
žencev v postopku. 

V odboru so posvetili po- 
zornost zlasti načinu urejan- 
ja temeljnih institutov ka- 
zensko-procesnega postopka, 
kakršni so vprašanje uporabe 
jezika in pisav v kazenskem 
postopku, sestav sodišča, 
vprašanje preiskave, izredna 
pravna sredstva, zasebna tož- 
ba in vloga poravnalnih sve- 
tov itn. 

Glede sestave sodišča je 
prevladalo mnenje, da bi mo- 
ralo biti urejanje tega vpra- 
šanja v zakonodajni pristoj- 
nosti federacije ter zajeto v 
Zakoniku o kazenskem pos- 
topku, ker bi na ta način 
bolj učinkovito zagotovili ena- 
ka procesna jamstva na vsem 
ozemlju Jugoslavije. Bila 
pa so tudi mnenja, da spada 

ta tvarina v zakonodajno pris- 
tojnost republik in pokrajin 
ter je zato Zakonik o ka- 
zenskem postopku ne more 
vsebovati- 

ZAHTEVA ZA VARSTVO 
ZAKONITOSTI 

Večina udeležencev razpra- 
ve je poudarila, naj bi se 
zahtevo za varstvo zakoni- 
tosti vložilo in obravnavalo 
pred zveznim sodiščem samo 
takrat, če je kršen zvezni 
zakon, s katerim je določeno 
kaznivo dejanje. Menili so, da 
mora biti sojenje za tista 
kazniva dejanja, ki jih do- 
ločajo republike in pokrajini, 
končano v republikah in pok 
rajinah, kajti one morajo 
biti odgovorne za uporabo 
materialnega in procesnega 
zakona. 

Vendar so bila tudi mnenja, 
da se lahko vlaga zahtevo 
za varstvo zakonitosti Zvez- 
nemu sodišču v vseh prime- 
rih, ko je s sodno odločbo 
kršen zvezni zakon, bodisi 
materialni bodisi procesni, 
takšni rešitvi v prid pa se 
navaja, da bi pripomogla k 
enotni uporabi vseh zveznih 
zakonov na vsem ozemlju 
SFRJ. 

Kar se tiče vprašanja, ali 
je treba občanom kot stran- 
kam v postopku pred sodiš- 
čem omogočiti, da vložijo 
zahtevo za varstvo zakonitosti, 
je bilo izrečeno mnenje, da 
takšne rešitve ne bi kazalo 
sprejeti, ker bi to lahko po- 
daljšalo postopek oziroma ker 
bi se takšno pravno sredstvo 
lahko v praksi pogostoma 
uporabljalo, tako da bi se 
spremenilo v tretjo stopnjo. 
Izraženo pa je bilo tudi nas- 
protno mnenje, da bi mo- 
rali dati z Zakonikom o ka- 
zenskem postopku tudi ob- 
čanom možnost, da vložijo 

zahtevo za varstvo zakonitos- 
ti.- 

V odboru je bilo izraženo 
mnenje, da bi morali izpustiti 
predlagano rešitev, po kateri 
sodišče v primerih, ko gre za 
najlažja kazniva dejanja, od- 
stopi zasebne tožbe občanov 
poravnalnim svetom, da bi se 
poskušalo rešiti spor s po- 
ravnavo. ?ri tem -se ima 
pred očmi predvsem dejstvo, 
da mora temeljiti delo po- 
ravnalnih svetov na načelu 
prostovoljne privolitve obeh 
strank, in dejstvo, da mora 
biti poglavitna vloga porav- 
nalnih svetov preprečevanje 
sporov tako, da se skaljena 
razmerja uredi s poravnavo 
preden se začne postopek 
pred sodiščem. Bilo pa je 
izraženo tudi nasprotno sta- 
lišče, po katerem naj bi pred- 
lagana rešitev ostala. 

IZDELATI INTEGRALNO 
BESEDILO ZAKONA 

Zakonodajno.pravna komisl. 
ja je sklenila, da mora pred- 
lagatelj izdelati v fazi tede- 
lave Predloga zakona inte- 
gralno besedilo, ker gre za 
zakon sistemskega značaja, ki 
vsebuje mnogo novih rešitev, 
sprememb in dopolnitev. 

Ko je obravnavala Osnutek, 
je dala Komisija več pri. 
pomb in sugestij za izbolj- 
šanje besedila in za to, da 
se pretehta posamezne re- 
šitve. 

Odbor za notranjo politiko 
je v celoti podprl Osnutek 
zakona, pri čemer je pouda- 
ril, da so v tem predpisu no- 
ve rešitve, ki omogočajo učin- 
kovitejše delo sodišč, zago- 
tavljajo bolj popolno varstvo 
pravic strank v postopku ter 
da, v celoti vzeto, Osnutek 
zakona pomeni prispevek k 
učinkovitejšemu delu pravo, 
sodnih organov. 
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Enotne podlage za pridobitev in prenehanje 

državljanstva SFRJ  

# Državljanstvo SFRJ -— sestavina temelj ev družbenopolitičnega sistema Jugoslavije 

# Dosledna uporaba ustavnega načela o enotnem državljanstvu za vse občane SFRJ 

# Državljanu ene republike se hkrati prizna tudi državljanstvo SFRJ 

& Državljanstvo republike in državljanstvo SFRJ ne moreta obstajati ločeno ali 
eno brez drugega 

# Urejanje državljanstva je v pristojnosti republiških organov 

Ustavno načelo o enotnem je je eden od elementov, ki vije, tega pa ureja in zagotav- vil in dostavil Skupščini SFRJ 
državljanstvu Socialistične fe- tvorijo temelje družbenopo- Ija federacija, v tem smislu v obravnavo Predlog za flzda- 
deratdvne republike Jugoslavi- političnega sistema Jugosla- je Zvezni izvršni svet pripra- jo zakona o državijanstvu So- 
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cialistične federativne repub- 
like Jugoslavije, z Osnutkom 
zakona (AS 393), s katerim 
se doLoča enotne pogoje za 
pridobitev in prenehanje tega 
državljanstva. 

Pričakovati je, da bo Osnu 
tek tega zakona na dnevnem 
redu naslednje seje Zvezne 
ga zbora Skupščine SFRJ. 

ENOTNE PODLAGE 
ZA DRŽAVLJANSTVO 
SFRJ 

V skladu z ustavnim nače- 
lom o enotnem državljanstvu 
za vse občane SFRJ so v Os- 
nutku zakona predpisane 
enotne podlage za pridobitev 
in prenehanje tega državljan 
stva. Pri tem se izhaja iz us 
tavnih načel o urejanju odno- 
sov v federaciji, iz katerih 
sledi, da se občanom in dr- 
žavljanom ene republike 
hkrati priznava tudi držav 
ljanstvo SFRJ. 

Ti dve državljanstvi ne mo- 
reta obstajati' ločeni oziroma 
eno brez drugega, državljan 
ene republike pa ima na ob- 
močju druge republike ena- 
ke pravice in dolžnosti kot 
njeni dTžavljani 

V skladu s tem načelom so 
v zakonskem besedilu do po- 
drobnosti obdelani vsi možni 
primeri kolizije med repub- 
liškimi zakoni o državljanstvu 
ter so določene jasne rešitve 
glede pridobitve oziroma pre- 
nehanja državljanstva SFRJ. 

Za razliko od dosedanjih 
predpisov, po katerih je bil 
pristojen za urejanje pravic 
in dolžnosti državljanov na 
tem področju Zvezni sekre- 
tariat za notranje zadeve, je 
v Osnutku zakona predvide- 
no, da se izdajanje vseli od- 
ločb s področja državljanstva 
prenese v pristojnost repu- 
bliških organov.-Ti organi naj 
bi v prihodnje vodili tudi evi- 
denco o državljanstvu SFRJ, 
za državljane SFRJ, ki stal- 
no prebivajo v tujini, pa bi 
vodila to evidenco jugoslo- 
vanska diplomatska in kon- 
zularna predsta/vmištva. 

PRIDOBITEV 
DRŽAVLJANSTVA SFRJ 

Zakonski pogoji za prido- 
bitev državljanstva niso bis- 
tveno spremenjeni, razen da 
mora oseba, ki vloži prošnjo 
za sprejem v državljanstvo, 
navesti tudi republiško drža- 
vljanstvo, ki ga želi dobiti. 

Državljanstvo SFRJ naj bi 
se tudi v prihodnje pridobi- 
lo na štiri načine: 

— po rodu; 
— z rojstvom na območju 

SFRJ; 
— z naturalizacijo; 
— po mednarodni pogodbi. 
Otrok dobi državljanstvo 

SFRJ po rodu, če sta ob nje 
govem rojstvu oče in mati 
državljana SFRJ, dalje, če je 
ob njegovem rojstvu eden od 
staršev državljan SFRJ, ot- 
rok pa je bil rojen v Jugo 
slaviji, in v primeru, če je 
bil rojen v tujini, pa je eden 
od njegovih staršev državljan 
SFRJ, drugi pa brez držav 
Ijanstva. 

Pridobitev državljanstva z 
rojstvom na območju SFRJ, 
če sta oba starša neznana ali 
ni znano njuno državljanstvo 
ali sta brez državljanstva. 

Z naturalizacijo lahko dobi 
državljanstvo SFRJ tujec, ki 
prosi za sprejem v državljan- 
stvo, če izpolni določene po- 
goje. Ce se njegovo prošnjo 
zavrne, pristojni organ ni 
dolžan navesti razlogov, zakaj 
je izdal takšno odločbo. Za 
tem se ureja državljanstvo 
tujca, ki je sklenil zakonsko 
zvezo z državljanom SFRJ, 
nato pa državljanstvo mlado- 
letnega posvojenca, pri kate- 
rem se zahteva — če je star 
več kot 14 let — tudi njego- 
va privolitev. V vseh prime- 
rih, ko se dobi državljanstvo 
SFRJ z naturalizacijo, posta- 
ne zadevna oseba državljan 
SFRJ z dnem, ko mu je vro- 
čena odločba o pridobitvi dr- 
žavljanstva. 

Muzej revolucije narodov 
in narodnosti Jugoslavije je 
bil ustanovljen z Uredbo leta 

PRENEHANJE 
DRŽAVLJANSTVA SFRJ 

Državljanstvo SFRJ lahko 
preneha na štitri načine; 

— z odpustom; 
— z odrekom; 
— z odvzemom; 
— po mednarodni pogodbi 
Poglavitni pogoj za odpust 

iz državljanstva SFRJ po Os 
nutku zakona je, da je drža- 
vljan že star 18 let in da ni 
ovir glede vojaške obveznosti, 
da je v državi uredil svoje 
osnovne materialne in druge 
civilne obveznosti in da zo- 
per njega v Jugoslaviji ne te- 
če kazenski postopek za ka- 
znivo dejanje, ki se preganja 
po uradni dolžnosti, oziro- 
ma da je prestal kazen zapo- 
ra, če je bil obsojen. Osebi, 
ki je odpuščena iz državljan- 
stva SFRJ, preneha držav- 
ljanstvo z dnem, ko ji je .bi- 
la vročena odločba; če se pro 
nšjo za odpust iz državljan- 
stva zavrne, pristojni organ 
ni dolžan navesti razlogov, ki 
so ga vodili pri odločbi. 

V Osnutku zakona je pod- 
robno urejeno, v katerih pri- 
merih odločba o odpustu iz 
državljanstva SFRJ izgubi 
veljavo oziroma se jo lahke 
razveljavi, dalije državljanski 
status otrok, katerih staršem 
je na kakršni koli podlagi 
prenehalo državljanstvo 
SFRJ, pri čemer je za otroka, 
ki je že star 18 let, potrebna 
tudi njegova privolitev. 

Posebej je določeno, da se 
sme odvzeti državljanstvo 
SFRJ tistemu, ki s svojim 
delom v tujini škoduje med- 
narodnim ali drugim intere- 
som Jugoslavije ali ki noče 
izpolnjevati državljanskih dol- 
žnosti. Navedeno je, kaj se 
šteje za delo, ki škoduje Ju- 
goslaviji, in kaj za odklanja- 
nje izpolnjevanja državljan- 
skih dolžnosti, lci ima za po- 

1960, da bi se javnost sezna- 
njala z razvojno potjo, s pri- 
zadevanji in z bojem delav- 

sledico odvzema državljans- 
tva. 

NATANČNA 
POOBLASTILA 
PRISTOJNIH ORGANOV 

Ustrezne zakonske rešitve 
so predvidene tudi glede ko- 
iizijskih pravil in sporov med 
republiškimi zakoni o drža- 
vljanstvu. Tako naj bi repu- 
bliško državljanstvo določili 
otroku po zakonu republike, 
katere državljanstvo imata 
oba starša ob njegovem roj- 
stvu. Z ustreznimi rešitvami, 
ki so predviđene za druge 
primere, bi se izognili more- 
bitnim nesporazumom pri 
uporabi zakona 

Z Osnutkom zakona so na- 
tančno določena pooblastila 
pristojniji organov v federaci- 
ji in v republikah ter poob- 
lastila diplomatskih in kon- 
zularnih predstvaništev v tu- 
jini. Kar zadeva dosedanje 
spise, po katerih je postopal 
Zvezni sekretariat za notran- 
je zadeve, je določeno, da se 
jih še naprej hrani v tem se- 
kretariatu, ki bo dajal — če 
bo potrebno — ustrezne po- 
datke pristojnim republiškim 
in pokrajinskim organom. S 
posebno določbo je pooblaš- 
čen zvezni sekretar za not- 
ranje zadeve, da podpiše v 
sporazumu z zveznim sekre- 
tarjem za zunanje zadeve na- 
čin vodenja evidence o drža- 
vljanih SFRJ, ki stalno živi- 
jo v tujini. 

In končno je določeno, da 
prošnje, ki bodo vložene do 
uveljavitve tega zakona (pred- 
videno je, da bo začel velja- 
ti 1. januarja 1977), še nada- 
lje rešuje Zvezni sekretariat 
za notranje zadeve, kar po- 
meni, da bosta nekaj časa 
pristojna dva organa hkrati 
— zvezni in republiški. 

skega razreda Jugoslavije, ne- 
govala spomenike na vetlike 
dogodke in svetle like jugo- 

Zgrajeno bo novo poslopje Muzeja 

revolucije 

• V novem in modernem poslopju muzeja se bo lahko celovito 
prikazalo zgodovino revolucionarnega delavskega gibanja, 
narodnoosvobodilne vojne in revolucije ter samoupravnega 
socialističnega razvoja naše skupnosti 

9 Predvideno je, da bo ta spominski objekt zgrajen v štirih letih 
in da bo odprt javnosti ob 40-letnici vstaje narodov in 
narodnosti Jugoslavije 

12 
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slovanske borbene preteklos- 
ti, zlasti še, da bi se novi 
rodovi vzgajali v duhu revo 
lucionarne dediščine jugoslo- 
vanskih narodov. Ker gre za 
zavod, ki ima skupen pomen 
za vse narode in narodnosti 
Jugoslavije, je bil potem (1. 
1974) izdan tudi zvezni zakon 
o Muzeju, s katerim so do- 
ločene naloge in druge zade- 
ve Muzeja. 

NALOGE MUZEJA 

Po tem Zakonu so naloge 
Muzeja, da zbira, ureja in 
razstavlja predmete in doku- 
mente iz zgodovine delav- 
skega gibanja Jugoslavije, iz 
narodnoosvobodilne vojne in 
revolucije ter graditve soei 
alistične samoupravne družbe. 
Pri izpolnjevanju teh nalog 
Muzej organizira in priprav- 
lja razstave, sodeluje z ust- 
reznimi muzeji v Jugoslaviji 
in v tujini, objavlja po po- 
trebi publikacije, kataloge, 
vodnike, razglednice, oprav 
lja konzervatorska in druga 
dela za ohranitev in varstvo 
muzejskega gradiva. 

Teh nalog Muzej zdaj ne 
more v celoti opravljati, ker 
ni ustrezno nameščen, ker ni- 
ma dovolj prostorov in ne 
dovolj strokovnih kadrov. 

Jasno pa je, da obstoji dru- 

žbena potreba po obsežnej- 
šem in učinkovitejšem delu 
ter razvoju Muzeja, kar bi 
bilo mogoče zagotoviti z gra- 
ditvijo novega poslopja, s 
stalno zbirko, s katero bi bila 
celovito prikazana zgodovina 
revolucionarnega delavskega 
gibanja, narodnoosvobodilne 
vojne in revolucije ter samo- 
upravnega socialističnega raz- 
voja skupnosti narodov in na- 
rodnosti Jugoslavije. 

PROGRAM IZGRADNJE 
MUZEJA 

Zato je Zvezni izvršni svel 
dostavil Skupščini SFRJ Pre 
dlog za izdajo zakona o Pro- 
gramu investicijskih vlaganj 
v graditev poslopja in uredi 
tev stalne zbirke Muzeja re- 
volucije narodov in narodnos- 
ti Jugoslavije od 1. 1977 do 
1980, z Osnutkom zakona (AS 
:i90), za katerega sprejetje je 
pristojen Zvezni zbor. 

Novo poslopje Muzeja naj 
bi bilo v Novem Beogradu na 
površini okrog 15.000 kvad- 
ratnih metrov (okrog 10.000 
razstavnega prostora in pri- 
bližno 5.000 m2 za projekcij- 
sko dvorano, za delovne pro- 
store, depoje, delavnice, la- 
boratorije itd.). Po Osnutku 
zakona je treba za realizaci- 
jo tega projekta zagotoviti v 

proračunu federacije skupaj 
233,169,577 dinarjev, brez ob- 
veznosti vračanja. 

Program zajema graditev 
poslopja in stalne muzejske 
zbirke Muzeja, ureditev stal- 
ne muzejske zbirke in zbiran- 
je, raziskovanje in prikazo- 
vanje muzejskega gradiva v 
sodelovanju z republiškimi in 
pokrajinskimi muzeji. 

Stalna zbirka Muzeja naj bi 
bila koncipirana kot dinami- 
čna muzejska razstava velikih 
razsežnosti, zasnovana po naj- 
novejših dosežkih sodobne 
rauzeologije, tako da bi upo- 
rabili najširši izbor avdovi- 
zualnih sredstev. 

Projekti za poslopje in za- 
stalno muzejsko zbirko so 
bili programirani tako, da bo- 
do izvedeni v štirih letih in 
da bo mogoče ta pomemben 
spominski objekt odpreti za 
javnost ob 40-letnici vstaje 
(1. 1981). 

ZAGOTOVITEV 
SREDSTEV 

Zvezni izvršni svet je v 
skladu s tem dostavil Sku- 
pščini SPBJ v sprejetje tudi 
Osnutek zakona o določitvi 
skupnega zneska sredstev za 
financiranje Programa inve- 
sticijskih vlaganj v graditev 
poslopja in ureditev stalne 
muzejske zbirke Muzeja re- 
volucije narodov in narodno- 
sti Jugoslavije od 1. 1977 do 
1980 (AS 392). Za sprejetje te- 
ga zakona je pristojen Zbor 
republik in pokrajin. 

Sredstva za kritje izdatkov, 
ki so predvideni z zakonom o 
Programu investicijskih vla- 
ganj v graditev poslopja in 
ureditev stalne zbirke Muze- 
ja od 1. 1977 do 1980 (233 mi- 
lijonov dinarjev), bodo zago- 
tovljena v proračunu federa- 
cije v naslednjih štirih letih 
v določenih zneskih. 

Popolneje določiti kontrolno funkcijo SDK 

• Službi družbenega knjigovodstva ni tre ba z zakonom nalagati, da opravlja 
kontrolne in izvršilne zadeve na podlagi družbenih dogovorov in samoupravnih 
sporazumov 

9 SDK mora imeti pooblastila za opravlja nje kontrolne funkcije tudi na področju 
deviznega poslovanja 

• Natančneje oblikovati določbe, ki se na našajo na kontrolo uporabnikov sredstev 
proračuna federacije 

• Informacijo, namenjeno delavcu, ki naj mu rabi za odločanje, je treba napraviti 
dostopno in razumljivo 

Zvezni zbor Skupščine SFRJ 
je na svoji prvi jesenski se- 
ji (28. septembra) sprejel Os- 
nutek zakona o Službi druž- 
benega knjigovodstva. Ob tej 
priložnosti je bilo sklenjeno, 
da se od Zveznega izvršnega 
sveta kot predlagatelja zahte- 
va, da v procesu določanja 
Predloga zakona upošteva 
predloge in mnenja delovnih 
teles Zveznega zbora, ki so 
predhodno obravnavala to be- 
sedilo- 

Osnutek zakona o Službi 
družbenega knjigovodstva 

smo prikazali v 22. številki 
»Poročevalca«. 

KONTROLNA 
FUNKCIJA SDK 

Odbor za družbenoeko- 
nomska odnose je ugoto- 
vil, da dobiva Služba druž- 
benega knjigovodstva s pri- 
stojnimi in položajem kot 
jiih na nov način ureja Os- 
nutek zakona, še pomem- 
bnejšo vlogo v samouprav- 
nem sistemu. 

V Odboru je posvečena po- 

sebna pozornost vprašanj« 
odgovornosti Službe za upo- 
rabo oziroma izvajanje druž- 
benih dogovorov in samo- 
upravnih sporazumov. Po 
soglasnem mnenju članov Od. 
bora ni treba z Zakonom na- 
lagati Službi družbenega knji- 

govodstva, da opravlja kon- 
trolne in arbitražno-izvršilme 
zadeve na podlagi družbenih 
dogovorov in samoupravnih 
sporazumov. 

V odboru je bilo znova po- 
stavljeno vprašanje, zakaj se 
Službi ne daje zakonskih po- 
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oblastil za opravljanje kont- 
rolne funkcije tudi na pod- 
ročju deviznega poslovanja. 
Odbor je zahteval, da poda 
o tem predlagatelj posebno 
obrazložitev in argumenta, 
eijo. 

Izhajajoč iz obveznosti in 
odgovornosti, ki izvirajo iz 
Osnutka zakona o združenem 
delu in ki se tičejo obveš- 
čanja delavcev v organizaci- 
jah združenega dela in dru- 
gih samoupravnih organizaci- 
jah ter skupnostih, so člani Od- 
bora izrazili mnenje, da bi 
morali v ustrezne določbe za- 
kona vnesti obveznost, da se 
dostavlja informacije ne le 
samoupravni delavski kon- 
troli, marveč tudi organu 
samoupravljanja. 

Ko je Odbor za notranjo 

politiko podprl Predlog za 
izdajo zakona o Službi druž- 
benega knjigovodstva, je med 
drugim posredoval mnenje ne- 
katerih delegatov, da predpi- 
sovanje kazenskih dejanj ne 
spada v sklop tega zakona 
kot tudi ne v pristojnost fe- 
deracije. 
IZKLJUČITI 
VZPOREDNOST 
PRI DOSTAVLJANJU 
PODATKOV 

V Odboru za proračun fe- 
deracije so delegati poudarili, 
da bi morali natančneje ob- 
likovati določbe, ki se nana- 
šajo na kontrolo nad uporab- 
niki sredistev proračuna fe- 
deracije, zlasti na kontrolo 
njihovih zaključnih računov 
in zaključnega računa prora- 

čuna federacije. Drugače po- 
vedano, postavljena je zahte- 
va, naj zakon jasno in natan- 
čno določi, iz česa sestoji do- 
kumentarna računsko-knjigo. 
vodstvena in vsebinska kon 
trola nad razpolaganjem in 
uporabo družbenih sredstev. 

Izraženo je bilo mnenje, da 
bi morali s tem zakonom 
omogočiti preobrat glede smo- 
trnejšega informiranja Skup- 
ščine SFRJ s pomočjo raznih 
informacij in ugotovitev o 
opravljeni kontroli med le- 
tom in o pregledih zaključ- 
nih računov, ki jih Služba 
dostavlja Skupščini SFRJ. 
Zlasti je bilo poudarjeno, da 
je treba izključiti sleherno 
vzporednost pri dostavljanju 
istovetnih podatkov s strani 
pristojnih organov. 

VLOGA SDK V SISTEMU 
DRUŽBENEGA 
INFORMIRANJA 

Ker je informiranje eden 
bistvenih pogojev za odlo- 
čanje v združenem delu, je 
Komisija za informiranje iz- 
razila mnenje, da bi morali 
vnesti v predlog zakona bolj 
določena merila, s katerimi 
bi urejali to tvarino, oziroma 
zagotovili, da bo informaci- 
ja, ki je namenjena delavcu 
in ki naj mu rabi pri odlo. 
čanju, delavcu dostopna in 
razumljiva. 

Zakonodajno-pravna komi- 
sija je predlagala Zveznemu 
zboru, naj sprejme Osnutek 
zakona, ter predloži svoja na- 
tandno oblikovana mnenja, 
pripombe in predloge. 

DELEGATSKA VPRAŠANJA 'f,-., .. . • * -. -k,.--v-..' •- v:.-v .• - •'*; ' \"..v... -•• • ' ' • 

Stanje in aktivnost pri ugotavljanju 

virov premoženja 

Delegat v Zveznem zboru 
Ljubiša Popović (SR Bosna 
in Hercegovina) je zahteval 
izčrpno obvestilo o dejavno- 
sti družbenopolitičnih skup- 
nosti pri ugotavljanju vira 
premoženja. Pismeni odgovor 
o stanju na tem področju je 
dostavil Zvezni sekretariat za 
finance, o čemer je bil Zve. 
zni zbor seznanjen na seji 
28- septembra. 

V informaciji, ki je pri- 
pravljena na podlagi podat- 
kov, ki so jah dali republi- 
ški in pokrajinski sekretari- 
ati za finance je podan ta-le 
pregled. 

V SR Srbiji so občinske 
komisije do konca aprila 1976 
sprejele skupno 3.178 skle- 
pov o uvedbi postopka za 
ugotavljanje vira premoženja 
ter izdale 349 odločb o od- 
vzemu premoženja. 

Republiška komisija je do- 
seglla dobro sodelovanje z 
občinskimi komisijami in z 
republiškimi organi ter druž- 
benopolitičnimi organizacija- 
mi. V 1. 1975 in 1976 (do 
vključno maja) je Republiš- 
ka komisija prejela 150 pri- 
tožb, od katerih jih je feše- 
vala 101. Komisija je zavrni- 
la 39 pritožb, razvedljavila 39 
prvostopnih odločb, na 15 
pritožb je spremenila prvo- 
stopno odločbo, 8 predmetov 
pa je vrnila občinskim ko- 
misijam, da jih dopolnijo. 

Od skupno 114 občinskih 
komisij na območju SR Sr- 

bije brez pokrajin je posla- 
lo podake o aktivnosti na tem 
področju 96 komisij. Iz teh 
podaifikov je razvidno, da je 
sestav občinskih komisij raz- 
ličen, da so v njih v glav- 
nem strokovne osebe, da je 
bilo opaziti pojave, ko lju- 
dje nočejo sprejeti članstva 
v komisijah, in da imajo ko- 
misije pri delu materialne te. 
žave- 

V SAP Vojvodini so občin- 
ske komisije prejele 4.381 
prijav, uvedenih je bilo 1.714 
postopkov, 826 postopkov pa 
je bilo ustavljenih. Izdane so 
bile določbe o odvzemu ne- 
zakonito pridobljenega pre- 
moženja v vrednosti 23,5 mi- 
lijona dinarjev, pravnomoč- 
nih pa je postalo 47 odločb, 
s katerimi je odvzeto pre- 
moženje v vrednosti 5,2 mi. 
lijona dinarjev. 

Zoper odločbe občinskih 
komisij je bilo Pokrajinski 
komisiji vloženih 288 pri- 
tožb, od katerih jih je 84 
zavrnila, 21 odločb je spre- 
menila, 115 razveljavila, 48 
zadev pa vrnila v dopolnitev 
postopka. 

V SAP Kosovo so občinske 
komisije izdale samo pet od- 
ločb o odvzemu nezakonito 
pridobljenega premoženja, 
zoper te odločbe pa so vlo- 
žene pritožbe Pokrajinski ko- 
misiji, ki o njih doslej še ni 
odločala. 

V SR črni gori ima Republi- 
ška komisija za ugotavljanje 

vira premoženja pri svojem 
delu polno podporo vseh dru- 
žbenopolitičnih organizacij v 
Republiki. Komisija je do- 
slej izdala 68 drugostopnih 
odločb, upoštevala je pet pri- 
tožb, delno je upoštevala 14, 
zavrnila pa 49 pritožb. 

V SR Hrvatski ni zadovo. 
ljivih rezultatov pri ugotav- 
ljanju vira premoženja, ker 
ni na vseh področjih ustrez- 
no urejeno vprašanje kadrov- 
skih, materialnih in drugih 
pogojev dela komisij, manj- 
ka pa tudi podpore in po- 
moči družbenopolitičnih or- 
ganizacij. 

Predlogov za uvedbo po- 
stopka je 1.579, sprejetih je 
910 sklepov o uvedbi postop- 
ka in 301 o ustavitvi postop- 
ka, odločb o odvzemu pre- 
moženja pa je 12. Vrednost 
odvzetega premoženja po pr- 
vostopnih odločbah znaša 5 
milijonov dinarjev. 

V SR Sloveniji ni bil izdan 
zakon o ugotavljanju vira 
premoženja, zato niso bile 
ustanovljene komisije za ugo- 
tavljanje izvira premoženja. 
To problematiko se rešuje z 
odločbami o obdavčenju pre. 
sežka neprijavljenega dohod- 
ka v skladu z Zakonom o 
davkih občanov. Doslej je bi- 
lo izdanih 20 pravnomočnih 
odločb o odmeri davka na 
neprijavljen dohodek. 

Delegacija Sabora SR Hr. 
vatske v Zboru republik in 
pokrajin je zastavila Zvezne- 

Občinske komisije za ugo- 
tavljanje izvora premoženja 
so doslej izdale 378 odločb 
o uvedbi postopka za ugo. 
tavljanje neprijavljenega do. 
hodka- 209 postopkov je kon- 
čanih, v katerih so bile v 84 
primerih izdane odločbe o 
odmeri davka, v 125 primerih 
pa je bil postopek ustavljen. 

V SR Bosni In Hercegovini 
prav tako ni bil izdan zakon 
o ugotavljanju vira premože- 
nja, ampak se dela na podla- 
gi Zakona o davkih občanov, 
tako da se odmeri davek na 
neprijavljeni dohodek.. 

Vloženih je bilo 4.599 pri- 
jav za uvedbo postopka za 
ugotavljanje vira premoženja. 
Na tej podlagi je bilo spreje- 
tih 2.512 sklepov o uvedbi 
postopka in 1.687 sklepov o 
ustavitvi, za 298 občanov pa 
so bile izdane prvostopne od- 
ločbe o odmeri davka na 
neprijavljeni dohodek, ki zna- 
ša 18,6 milijona dinarjev. 

Doseženi rezultati niso za- 
dovoljivi, ker v 28 občinah 
ni bilo nikakršne aktivnosti 
glede ugotavljanja izvira pre- 
moženja, merila so bila ne- 
izenačena, občinskim komi- 
sijam je bilo dano premalo 
pomoči, bili pa so tudi ka- 
drovski in organizacij sko-teh- 
nični problemi. Poleg tega je 
bilo v posameznih občinah 
premalo podpore družbeno- 
političnih organizacij. 

mu izvršnemu svetu vpraša- 
nje, kako ocenjuje sedanjo 
situacijo v proizvodnji inpre- 

Stihijski odnosi na mesnem in 

živinskem trgu 
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đelavi mesa ter preskrbi z 
mesnimi izdelki in kaj na. 
merava v okviru svoje pri- 
stojnosti storiti, da bi obvla- 
dali obstoječe težave in spre- 
menili sedanje nezavidljivo 
stanje. 

Odgovor na to vprašanje 
je dal na seji Zbora repub- 
lik in pokrajin 30. septembra 
1976 Imer Pulja, član Zvezne- 
ga izvršnega sveta in zvezni 
sekretar za trg in cene. V 
odgovoru se ugotavlja, da se- 
danji položaj v proizvodnji 
in predelavi ter v oskrbi s 
svežim mesom, zlasti svinj- 
skim, ni zadovoljiv. Preskr- 
bljenost z mesnimi izdelki je 
dobra po količini in asorti- 
manu, ne pa tudi po kvalite- 
ti- 

Za živinorejsko proizvod- 
njo pri nas in v svetu so 
značilna ciklična gibanja, ki v 
določenih intervalih ustvar. 
jajo krizne situacije na trgu 
živine in mesa. Da bi tak- 
šno stanje ublažili, so bili 
sprejeti ustrezni ukrepi, ven- 
dar se z njimi ni uspelo od- 
praviti cikličnosti v proizvod- 
nji in zagotoviti stabilnosti v 
preskrbi jugoslovanskega tr- 
ga. 

Premajhna oskrbljenost s 
svinjskim mesom se kaže v 
večji meri že od zadnjega če- 
trtletja 1975. leta. Ker ni bi- 
lo potrebnih količin svinjske- 
ga mesa, se je povečalo pov- 
praševanje po telečjem in go. 
vejem mesu, kar je povzro- 
čilo, da od letošnjega maja 
primanjkuje tudi teh vrst me- 
sa v posameznih potrošniških 
središčih. 

Po statističnih podatkih je 
bila blagovna proizvodnja 
vseh vrst mesa v prvem pol- 
letju v glavnem na enaki 
ravni kot v enaikem lanskem 
obdobju. Navzlic temu je bi- 
lo dano na domači trg manj 
svežega mesa — 30 tisoč ton, 
kar je posledica povečanega 
izvoza. V prvih sedmih me- 

secih letošnjega leta je bD 
izvoz živine in za 50 m; 
lijonov dolarjev večji, kar je 
rezultat večje konjunkture na 
mednarodnem trgu in ugod- 
nejših cen, kot so na doma 
čem trgu 

Navzlic večjim izvoznim ce- 
nam so ostale dodatne, izvoz- 
ne stimulacije na enaki rav- 
ni kot je bila določena na 
začetku leta. To je omo- 
gočilo izvoznim organizaci- 
jam, da odkupujejo živino 
po višjih cenah od tistih, ki 
so določene na podlagi poli- 
tike zajamčenih cen in dogo- 
vora republik in pokrajin. 

Nezadovoljivo stanje na ži- 
vinskem in mesnem trgu v 1. 
1976 je predvsem posledica 
tega, da so v živinorejski pro- 
izvodnji neusklajeni odnosi 
med družbenim sektorjem in 
zasebnimi proizvajalci. Neu- 
sklajenost je tudi med pre- 
delovalnimi in prometnimi or- 
ganizacijami na eni ter živi- 
norejskimi organizacijami in 
proizvajalci živinske, krmena 
drugi strani. 

Takšna neusklajenost pov- 
zroča stihijska gibanja na ži- 
vilskem trgu. kar negativno 
odseva v proizvodnji in pre- 
skrbi trga. Navzlic sprejetim 
političnim listinam ni progra- 
mov proizvodnje in plasmaja 
živine in mesa, na katerih 
naj bi temeljile čvrste pogod- 
be za daljše ali krajše ob- 
dobje. 

Od sredstev, ki so bila odo- 
brena za premije in kompen- 
zacije v 1. 1975, je bilo upo- 
rabljenih le 57 odstotkov, kar 
je še bolj poslabšalo eko- 
nomski položaj živinorejcev. 
Tega je krivo dejstvo, da so 
bile nabavne cene na trgu 
nižje od zajamčenih cen. Da 
bi organizacija dobila premi- 
jo, bi morala plačati zaseb- 
nemu kmetu zajamčeno ce- 
no; ker pa običajno niso rav- 
nale tako, ni bil dosežen pla- 
nirani obseg premij. 

V razmerah, ko so bili na 
živilskem in mesnem trgu od- 
nosi stihijski, se je v 1. 1975 
dogajalo, da so imeli živino- 
rejci izgube. Zmanjšal se je 
osnovni živilski sklad, zlasti 
svinj (za 15 odstotkov) tako 
da se je zmanjšala tudi re- 
produkcijska zmožnost živi- 
norejcev. 

Stihijski odnosi na živil- 
skem in mesnem trgu so se 
nadaljevali tudi v 1. 1976, ven- 
dar je bil učinek stihije ob- 
raten. V razmerah, ko je bi- 
la ponudba živine slabša, so 
se namreč odkupne cene 
znatno povečale, tako da je 
nastalo neskladje med nabav- 
nimi cenami pitane živine in 
maloprodajnimi cenami mesa. 
Poglavitne motnje izvirajo 
tod, ne pa na področju giba- 
nja cen osnovnega reproduk- 
cijskega materiala, predvsem 
koruze in proteinskih živin- 
skih krmil. V takšnih okoli- 
ščinah so se klavniška in- 
dustrija in prometne organi- 
zacije usmerile v večji iz- 
voz in plasma prek predela- 
ve. 

Stalež živine, sklad ki je 
bil v začetiku letošnjega leta 
zmanjšan, se v minulem ob- 
dobju ni povečal, marveč se 
je pri svinjah celo zmanjšal. 
Zaradi tega ni mogoče hitre- 
je povečati proizvodnje me- 
sa, posebno ne svinjskega, ta- 
ko da se ni nadejati boljše 
preskrbljenosti trga s sve- 
žim mesom domače proiz- 
vodnje pred koncem prvega 
polletja 1977. 

Zvezni izvršni svet sodi, da 
bi bilo treba predvsem z eko- 
nomskimi ukrepi vplivati na 
usklajevanje razmerij med 
ponudbo in povpraševanjem 
ter s tem tudi umirjanje tr- 
ga. V skladu s tem se bo uk- 
repalo za to, da se uvozi 
določene količine svinjskega 
mesa za preskrbo velikih po- 
trošniških središč, uvozilo pa 

se bo tudi nekaj zmrznjene- 
ga telečjega mesa za prede- 
lavo. 

Novih zajamčenih cen po 
mnenju Zveznega izvršnega 
sveta ni potrebno določati, saj 
bo kmalu sklenjen družbeni 
dogovor o agroindustrijskem 
kompleksu, s katerim bo 
urejeno tudi vprašanje zajam- 
čenih cen za živino in za 
druge glavne kmetijske pro- 
izvode. 

Sicer pa Zvezni izvršni svet 
ni pristojen za usklajevanje 
maloprodajnih cen mesa z 
odkupnim cenam živine, ker 
je to v pristojnosti republik, 
pokrajin in skupščin občin. 
Njihovi organi se lahko do- 
govorijo za spremembo odlo- 
ka o načinu oblikovanja ma- 
loprodajnih cen 6vežega me- 
sa, če sodijo, da bi to vpli- 
valo na stimuliranje proiz- 
vodnje, boljšo preskrbo do- 
mačega trga, in sicer v skla- 
du s politiko cen, ki je spre- 
jeta za 1. 1976. 

Zvezni izvršni svet si bo 
prizadeval skupaj z repub- 
likami in pokrajinama, da 
do konca leta sprejme ukre- 
pe, s katerimi bi se na traj- 
ni podlagi uredilo neureje- 
ne odnose v proizvodnji in 
prometu živine, živinske kr- 
me, mesa in mesnih izdelkov. 
V ta namen je bilo v Gospo- 
darski zbornici Jugoslavije 
oblikovano koordinacijsko te- 
lo, ki naj pripravi ustrezna 
gradiva kot podlago za dogo- 
vor republik in pokrajin ter 
za ukrepe, ki jih bo sprejel 
Zvezni izvršni svet. Realno se 
je nadejati, da si bo tudi sa- 
moupravno organizirano go- 
spodarstvo živinorejskega 
kompleksa izdelalo integralni 
programski in poslovni kon- 
cept, ki naj vnese več samo- 
upravnega reda in discipline 
in ki bi ga Zvezni izvršni 
svet vsestransko podprl z uk- 
repi tekoče ekonomske poli- 
tike. 

SPREJETI ZAKONI 

Zvezni zbor Skupščine 
SFRJ je na seji 28. septem- 
bra sprejel naslednje zako- 
ne: 

Kazenski zakon SFRJ (AS 
230) ne spreminja temeljne 
zasnove sedanje kazenske za- 
konodaje, saj ta zakonodaja 
v zadostni meri zagotavlja 
varstvo temeljnih vrednot, 
vendar pa novi zakon uvaja 
novo razmejitev, ki je izvir- 
na in nima primere v sve- 

tu. Gre namreč za to, da lo- 
čuje na področju kazenskega 
materialnega prava zakono- 
dajna pooblastila, ki jih ima- 
jo federacija, republike in po- 
krajini. Navzlic širokim po- 
oblastilom, ki jih imajo re- 
publike in pokrajni za do- 
ločanje velikega števila ka- 
znivih dejanj, se pri upora- 
bi teh republiških in pokra- 
jinskih zakonov vselej upora- 
blja določbe splošnega dela 

Zveznega kaatBOkega zakona. 
Po drugi plati pa se lahko 
takrat, ko gre za kaznivo 
dejanje iz zvezne kazenske 
zakonodaje, v nekaterih pri- 
merih uporabi republiški ali 
pokrajinski zakon (npr. ko 
gre za mladoletne storilce). 
Dalje se s tem zakonom uva- 
ja enotno kazen zapora, tako 
da ni več razločevanja med 
kaznijo strogega /zapora in 
zapora, v prihodnje pa bo 

najmanjša kasen zapora 15 
dni in ne tri, kolikor je bila 
doslej. V Zakon so vključe- 
na tudi tri nova kazniva de- 
janja: hujskanje na agresivno 
vojno, rasna diskriminacija 
in prevoz oseb v suženjskem 
razmerju. 

Zakon o temeljih poslova, 
nja organizacij združenega 
dela na področju blagovnega 
prometa in storitev v blagov. 
nem prometu ter o sistemu 



ukrepov, s katerimi se pre. 
prečuje spodkopavanje enot. 
nosti jugoslovanskega trga na 
tem področju (ESA 314) pred- 
pisuje organizacijam združe- 
nega dela obveznost, da pri 
opravljanju prometa blaga in 
storitev ravnajo v skladu z 
dobrimi poslovnimi običaji, 
načeli poslovne morale, vest- 
nosti in lojalne konkurence. 
Vsakršno izrabljanje pomanj. 
kljivosti določenega blaga 
ali drugih razmer na trgu je 
špekulativnvo dejanje, za ka- 
tero so v Zakonu predvide- 
ne ostre kazni. Akti in de- 
janja, s katerimi se omejuje 
svobodno menjavo blaga in 
storitev, svobodno nastopa- 
nje na trgu ter samoupravno 
sporazumevanje in družbeno 
dogovarjanje o pospeševanju 
prometa blaga in storitev, 
spodkopavajo enotnost jugo- 
slovanskega trga. Z izdajo 
tega Zakona se potrošnika 
bolj učinkovito varuje pred 
zlorabami trgovine, kar velja 
tudi za organizacije združe- 
nega dela, katerih pravice so 
kršene. 

Zakon o časopisno.založni. 
škem zavodu »Uradni list 

SFRJ« (AS 326) določa, da 
so zadeve, ki jih opravlja ta 
zavod, pomembne za izvaja- 
nje funkcij federacije, s či- 
mer se določa značaj in od- 
govornost zavoda nasproti or- 
ganom federacije. 

Zakon o objavljanju zve. 
znih zakonov in drugih zve- 
znih predpisov ter splošnih 
aktov (AS 325) določa, da se 
bo zvezne zakone in druge 
predpise objavljalo v »Urad- 
nem listu SFRJ« v jezikih na- 
rodov in narodnosti Jugosla- 
vije ter v jezikih albanske in 
madžarske narodnosti. Pove- 
čuje se število in vrste aktov, 
kakor tudi vrsto organov, ka- 
terih predpise «e bo objav- 
ljalo v tem listu. 

Zakon o varstvu živali pred 
kužnimi boleznimi, ki ogroža- 
jo vso državo (AS 313) pou- 
darja pomen, ki ga ima pre- 
ventiva kot osnovni element 
zatiranja in preprečevanja 
širjenja živalskih kužnih bo- 
lezni ter zagotavljanja zdra- 
vih živil živalskega izvora za 
človeško prehrano. Ce se po- 
javi kužna bolezen ali če se 
sumi nanjo, mora po Zako- 
nu vsak posestnik živali sto- 

riti predpisane ukrepe in ob- 
vestiti pristojni organ. Zakon 
naišteva 36 živalskih kužnih 
bolezni, ki lahko ogrozijo 
vso državo (od afriške svinj- 
ske kuge, stekline in vranič- 
nega prisada do slinavke, 
parkljevke in tuberkuloze). 

Zakon o programu razvo. 
ja in modernizaciji letalske 
meteorologije v SFRJ od 1. 
1976 do 1980 (AS 327) obse- 
ga naibavo nove meteorološ- 
ke opreme, nakup telekomu- 
nikacijskih naprav, dogradi- 
tev telekomunikacijskega si- 
stema, nabavo pomožne opre. 
me, kabliranje in montiranje 
opreme in gradbena dela na 
letališčih, kakor tudi šolanje 
strokovnih kadrov. V ta na- 
men bo porabljeno več kot 
122 milijonov dinarjev iz pro- 
računa federacije. 

Zaključni račun proračuna 
federacije za 1. 1975 (AS 354) 
izkazuje, da so znašali celot- 
ni proračunski stroški in raz- 
hodki v 1. 1975 59.944 milijo- 
nov dinarjev, kar je pod na- 
črtovano ravnijo (60.848 mi- 
lijonov). Prihodki so bili 
nižji predvsem zaito, ker so 
bili prihodki od carin in po- 

sebnih carinskih dajatev 
manjš'" od pričat >ih. Za- 
voljo tega ni bilo mogoče iz- 
vršiti vseh obveznosti, ki so 
bile predvidene v Proračunu 
federacije za 1. 1975. Celotne 
neizpolnjene obveznosti iz 1. 
1975 (vštevši tudi obveznosti 
za intervencije v gospodar, 
stvu, ustvarjene nad planski- 
mi predvidevanji) znašajo 
okrog 3.000 milijonov dinar- 
jev ter so prenesene v pro- 
račun federacije za 1. 1976. 
Zbor je sprejel ob Zaključ- 
nem računu proračuna fede- 
racije tudi Odlok o odobra- 
vanju zaključnih računov zve- 
znih direkcij za rezerve in- 
dustrijskih in prehrambenih 
proizvodov za 1. 1975. 

Zakon o programu investi. 
cijskih vlaganj Zveznega se- 
kretariata za zunanje zade. 
ve od 1. 1976 do 1980 (AS 
224) določa obseg in dinami- 
ko investicij, ki jih bo ZSZZ 
izvedel do 1. 1980. Sredstva 
za financiranje tega progra- 
ma zagotavlja v štiriletnem 
obdobju federacija v skupnem 
znesku 1.130 milijonov dinar. 
;ev. brez obveznosti vrača, 
nja. 

VSEBINA 

Iz Skupščine SR Slovenije: 
SKUPŠČINA SR SLOVENIJE BO OBRAVNAVALA: — Predlog za izdajo zakona o upravljanju in razpolaganju 

s stavbnimi zemljišči, z osnutkom zakona (ESA 670) 
— Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 

o postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije (ESA 
649) 

— Predlog zakona o spremembi zakona o javnih cestah 
(ESA «19) 
Predlog zakona o spremembah zakona o prispevku za 
uporabo mestnega zemljišča (ESA 666) 

— Predlog odloka o zavarovanju redkih ali ogroženih žival- 
skih vrst ter njihovih razvojnih oblik (ESA 165) 

VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV 
(ZBOR OBČIN 29. IX. 1976) 
— HYPOS, Muta dobil soglasje 
— Kdaj gradnja predora skoz Karavanke? 
— Naravna žganja najdražja v Sloveniji 

Iz Skupščine SFRJ: 
NOVI PREDPISI 
DENARNO-KREDITNI SISTEM 
— Novi družbenoekonomski odnosi na področju deviznega 

sistema (Osnutek zakona o deviznem poslovanju in kre- 
ditnih odnosih s tujino — AS 391) 6 

— Uspešno narejena zasnova novega bančnega sistema (Pri- 
pombe delovnih teles Zveznega zbora k Osnutku zakona 
o temeljih kreditnega in bančnega sistema — K AS 229) 9 

PRAVOSODJE 
— Zagotoviti enak pravdnJ postopek v vsej državi (Mnenja 

delovnih teles Zveznega zbora o Osnutku zakona o spre- 
membah in dopolnitvah Zakona o pravdnem postopku — 
K AS 355) 10 

— Poenostavitev kazenskega postopka (Mnenja delovnih teles 
Zveznega zbora o Osnutku zakona o spremembah in do- 
polnitvah Zakonika o kazenskem postopku — K AS 361) 11 

— Enotne podlage za pridobitev in prenehanje državljanstva 
SFRJ (Osnutek zakona o državljanstvu Socialistične fede- 
rativne republike Jugoslavije — AS 393) 11 

— Zgrajeno bo novo poslopje Muzeja revolucije (Osnutek 
zakona o programu investicijskih vlaganj v graditev po- 
slopja in ureditev stalne muzejske zbirke Muzeja revolucije 
narodov in narodnosti Jugoslavije od 1. 1977 do 1980 — 
AS 390) 12 

— Popolneje določiti kontrolno funkcijo SDK (Delovna telesa 
Zveznega zbora o Osnutku zakona o Službi družbenega 
knjigovodstva — K AS 382) 13 

DELEGATSKA VPRAŠANJA 
— Stanje in aktivnost pri ugotavljanju virov premoženja 14 
— Stihijski odnosi na mesnem in živinskem trgu 14 

SPREJETI ZAKONI 15 

Redakcija je bila končana 18. oktobra 1976 
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