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SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 
22. oktobra 1986 

Seje Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopoli- 
tičnega zbora so sklicane za sredo, 22. oktobra 1986. 

Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični 
zbor bodo obravnavali: 

- poročilo o stanovanjskem gospodarstvu v SR Sloveniji; 
- analizo uresničevanja zakona o izvrševanju kazenskih 

sankcij. 
Zbor združenega dela in Zbor občin bosta obravnavala tudi: 
- poročilo o stanju voda v SR Sloveniji; 
- analizo izvajanja zakona o morskem ribištvu; 
- predloge za izdajo zakonov o spremembah in.dopolni- 

tvah zakonov o: 
- prometu z nepremičninami, 
- zdravstvenem nadzorstvu nad živili, 
- položaju in pooblastilih Rdečega križa Slovenije, 
- zdravstvenih ukrepih pri uresničevanju pravice do svo- 

bodnega odločanja o rojstvu otrok, 
- zdravstvenem nadzorstvu nad člani posadke trgovske 

mornarice, 
- Triglavskem narodnem parku, 
- naravni in kulturni dediščini, 
- kulturnoumetniških dejavnostih in posredovanju kultur- 

nih vrednot 
- knjižničarstvu, 
- Spominskem parku Trebče, 
- založništvu, 
- obveznem pošiljanju tiskov, 
- sladkovodnem ribištvu, 
- varstvu rastlin pred boleznimi in škodljivci, 
- prepovedi nomadske paše, 
- geodetski službi, 
- temeljni geodetski izmeri, 
- zemljiškem katastru, 
- katastru komunalnih naprav, 
- imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb, 
- prekrških zoper javni red in mir, 
- javnih shodih in javnih prireditvah, 
- varnosti na javnih smučiščih, 
- društvih, 
- osebni izkaznici, 
- varnosti pomorske plovbe, 
- pravnem položaju verskih skupnosti v SR Sloveniji, 
- seizmološki službi, s predlogi zakonov; 

- predlog zakonov o ratifikaciji konvencije o čezmernem 
onesnaževanju zraka na velikih razdaljah; 

- predlog zakona o ratifikaciji resolucije A. 464 (XII) - 
amandmaji k mednarodnim pravilom za izogibanje trčenju na 
morju, 1972, s prilogo; 

- pobudo za sklenitev dogovora o temeljnih kriterijih za 
izračun in valorizacijo katastrskega dohodka z osnutkom do- 
govora; 

- predlog za soglasje h kandidaturi Zveze za šport in 
rekreacijo invalidov Jugoslavije za organizacijo odprtega 
prvenstva Evrope v sedeči odbojki (Sarajevo, 25.-28. junija 
1987). 
Zbor združenega dela bo obravnaval še: 

- pobudo za sklenitev dogovora o usmerjanju dela kredit- 
nega potenciala bank preko Jugoslovanske banke za medna- 
rodno ekonomsko sodelovanje za kreditiranje izvoza opreme, 
ladij in izvajanje investicijskih del v tujini na kredit v letu 1986 
s predlogom dogovora. 
Vsi trije zbori imajo na dnevnem redu sej še: 

- volitve in imenovanja; 
- pobude, predloge in vprašanja delegatov oziroma druž- 

benopolitičnih organizacij. 

PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 
24. septembra 1986 

Delegati Zbora združenega dela, Zbora občin in Družben- 
političnega zbora so na skupnem zasedanju poslušali: 

- informacijo Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o 
tekočih gospodarskih gibanjih, ki jo je podal član Izvršnega 
sveta in predsednika Republiškega komiteja za družbeno 
planiranje Milivoj Samar. 

Po razpravi na ločenih sejah so Zbor združenega dela, Zbor 
občin in Družbenopolitični zbor sprejeli informacijo o tekočih 
gospodarskih gibanjih. 

Zbor združenega dela in Zbor občin sta sprejela: 
- predlog zakona o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in 

stanovanj v družbeni lastnini; 
Družbenopolitični zbor je ob obravnavi predloga zakona 

sprejel stališča. 
- sklep ob obravnavi analize izvajanja zakona o cestah; 
- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 

proračunu SR Slovenije za leto 1986; 
- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 

ureditvi določenih vprašanj s področja varnosti železniškega 
prometa; 
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- osnutek zakona o ukrepih za pospeševanje proizvodnje 
hrane in zagotavljanje osnovne preskrbe ter o samoupravni 
interesni organiziranosti na teh področjih; 
- osnutek zakona o določitvi obveznosti plačevanja pri- 

spevka za pospeševanje družbeno organizirane proizvodnje 
hrane v letu 1987; 

- osnutek zakona o zagotavljanju sredstev za republiške 
blagovne rezerve v letu 1987; 

- osnutek zakona o varstvu prebivalstva pred nalezljivimi 
boleznimi; 
- osnutek zakona o varnosti v urejenih kopališčih; 
- osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 

sodnih taksah; 
- predlog zakona o spremembi zakona o Slovenski akade- 

miji znanosti in umetnosti; 
- predlog odloka o potrditvi spremembe statuta Slovenske 

akademije znanosti in umetnosti; 
- sklep ob obravnavi osnutka zakona o spremembah 

zakona o omejitvi trga in prostega prometa blaga in storitev, 
ki imajo pomen za vso državo; 

- sklep ob obravnavi osnutka zakona o spremembah 
zakona o kontroli kakovosti kmetijskih in živilskih proizvodov 
v zunanjetrgovinskem prometu; 

- sklep ob obravnavi osnutka zakona o zagotavljanju sred- 
stev za prispevek Socialistične federativne republike Jugosla- 
vije svetovnemu programu hrane (WFP) za leti 1987 in 1988; 

- sklep ob obravnavi osnutka zakona o zagotovitvi sredstev 
federacije za povečanje vloge Socialistične federativne repu- 
blike Jugoslavije v kapitalu Mednarodne finančne korpora- 
cije; 

- sklep ob obravnavi pobude za sklenitev družbenega 
dogovora o združevanju dela in sredstev iz naslova sredstev 
Sklada federacije za kreditiranje hitrešega razvoja gospodar- 
sko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin v obdobju 
1986-1990 z osnutkom dogovora; » 
- sklep ob obravnavi pobude za sklenitev družbenega 

dogovora o posebnih ukrepih za uresničevanje politike najhi- 
trejšega razvoja Socialistične avtonomne pokrajine Kosovo v 
obdobju 1986-1990 z osnutkom dogovora; 

- sklep ob obravnavi osnutka družbenega dogovora o ele- 
mentih skupne politike in temeljih za določanje meril za 
varstvo in izboljšanje človekovega okolja in urejanje prostora; 
- predlog odloka o soglasju k predlogu zakona o ratifikaciji 

sporazuma o sodelovanju med Zveznim izvršnim svetom 
Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije in 
Skladom za reintegracijo Evropskega sveta; 

- sklep ob obravnavi osnutka zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o pridobivanju in uporabi zunanjih sred- 
stev za povečanje zaposlenosti in za zaposlovanje zdomcev, 
ki so se vrnili z dela iz tujine. 

Zbor občin je sprejel še: 
- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 

osebnem imenu; 
- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 

matičnih knjigah. 
Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični 

zbor so sprejeli tudi predlog periodičnega delovnega načrta 
zborov Skupščine SR Slovenije za IV. trimesečje 1986. 

Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični 
zbor so sprejeli tudi: 

- predlog odloka o izvolitvi sodnikov Vrhovnega sodišča 
SR Slovenije; za sodnika Vrhovnega sodišča SR Slovenije sta 
bila izvoljena Emil Tome in Vasilij Polič. 

- predlog odloka o izvolitvi sodnikov porotnikov Vrhov- 
nega sodišča SR Slovenije; za sodnike porotnike tega sodišča 
so bili izvoljeni: Davorin Cvilak, Franc Čagran, Nada France, 
Aleš lic, Viktor Likar, Anton Marolt, Barbara Grahor-Pelcar, 
Drago Spasovski, Saša Štros in Stanislav Vegelj. 

- predlog odloka o imenovanju predsednika in članov 
Upravnega odbora Prešernovega sklada; za predsednika 
Upravnega odbora Prešernovega sklada je bil imenovan 
Bruno Hartman, za člane upravnega odbora pa: Emilijan 
Cevc, Kajetan Gantar, Andrej Inkret, Saša Machtig, Milan 
Marinič, Kristjan Muck, Klavdij Palčič, Lado Pengov, Ivo 
Petrič, Rajko Ranfl, Franc Šali, Andreja Tauber, Ciril Zlobec 
in Viktor Zakelj. 

- predlog odloka o imenovanju predsednika in članov Lote- 
rijskega sveta Loterije Slovenije; za predsednico Loterijskega 
sveta Loterije Slovenije je bila imenovana Tilka Blaha, za 
člane Loterijskega sveta pa: Mimica Avsec, Danijel Božič, 
Ivan Fajdiga, Marjan Grošelj, Ivan Japelj, Ernest Jazbinšek, 
Tomaž Jereb, Evgen Jurič, Vinko Kmetič, Miro Kocjan, 
Marko Kren, Vida Kulovec, Marjan Oblak, Miha Potočnik, 
Stjepan Šaubert, Boris Šuštaršič, Vili Tomat, Hubert Verd- 
nlk, Franci Žiberna in Stanislav Žigon. 

Predsedstvo Skupščine SR Slovenije je na seji dne 17. 9. 
1986 obravnavalo poziv predsedstva Republiške konfe- 
rence SZDL Slovenije v zvezi z aktivnostmi za preprečeva- 
nje kajenja ter v skladu s stališči Skupščine SR Slovenije o 
družbenih aktivnostih za preprečevanje in omejevanje 
kajenja in na podlagi 141. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije sprejelo naslednje 

PRIPOROČILO 

1. 
Predsedstvo Skupščine SR Slovenije priporoča vsem 

udeležencem v delu skupščine, njenih zborov in delovnih 
teles, da ne kadijo v prostorih, kjer se sestajajo na seje, 
sestanke, posvetovanja in druge oblike dela. 

Kajenje je prepovedano v veliki in mali dvorani skupš- 
čine. 

2. 
v Predsedstvo Skupščine SR Slovenije priporoča vsem 
udeležencem sej in sestankov v poslopju Skupščine SR 
Slovenije, da omejijo kajenje v skupščinski restavraciji in 
da pri tem upoštevajo navodila, ki jih bo glede kajenja v 
skupščinski restavraciji predpisal generalni sekretar 

Skupščine SR Slovenije, v skladu z zakonom o varstvu pri 
delu. 

3. 
Vsa delovna telesa skupščine in zborov naj se seznanijo 

s tem priporočilom in ga upoštevajo. Člani delovnih teles 
naj se dogovorijo za tak način izvajanja priporočila, ki ne 
bo motil dela na sejah in sestankih. 

4. 
Da bi s tem priporočilom seznanili vse delegate Skupš- 

čine SR Slovenije in druge udeležence v delu skupščine, 
ga je treba objaviti v »Poročevalcu«. 

5. 
To priporočilo se izjemoma ne uporablja ob reprezen- 

tančnih, protokolarnih in drugih podobnih dogodkov v 
poslopju skupščine. 

6. 
Za izvedbo tehničnih in drugih ukrepov, ki so potrebni 

za izvajanje tega priporočila, skrbi generalni sekretar 
Skupščine SR Slovenije. 
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POBUDE DELEGATOV - POBUDE DELEGATOV - 

Stališče Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije do pobude skupine 
delegatov za gospodarsko področje 
38. okoliš, Maribor-Pobrežje, da Zbor 
združenega dela sproži pobudo za 
spremembo in dopolnitev 92. člena 
zakona o delovnih razmerjih. 

Skupina delegatov za delegiranje delegatov v Zbor združe- 
nega dela Skupščine SR Slovenije iz občine Maribor-Pobrežje 
je obravnavala pobudo, ki jo je pripravila delegacija Tekstilne 
tovarne SVILA za 3. sejo Zbora združenega dela Skupščine 
občine Maribor-Pobrežje in jo podprla. 

Predlagamo, da Zbor združenega dela Skupščine SR Slove- 
nije sproži pobudo za spremembo in dopolnitev Zakona o 
delovnih razmerjih, in sicer se naj spremeni oziroma dopolni 
92. člen navedenega zakona, tako da se: 

a) nočno delo šteje kot posebni delovni pogoj, v smislu 3. 
odstavka 92. člena zakona, tako, da ima delavec pravico do 
(dodatnega) dopusta za delo v posebnih delovnih pogojih v 
smislu 2. odstavka citiranega člena; 

b) omogoči koriščenje povečanega letnega dopusta do 5 
delovnih dni ne le delavcem, ki imajo najmanj 50 let starosti, 
ampak tudi delavcem, ki imajo 30 let pokojninske dobe, ne 
glede na starost. 

S prvim predlogom ponovno odpiramo naše pobude, dane 
ob sprejemu noveliranega zakona o delovnih razmerjih v letu 
1982, ki so bile v predlogu zakona upoštevane, z amandma- 
jem Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije pa tik pred odlo- 
čanjem na zasedanju Skupščine zavrnjene, z utemeljitvijo, da 
gre za širitev pravic, ki si jih v danem trenutku ne moremo 
privoščiti. Odločitev je bila odložena, češ da je vprašanje 
potrebno preučiti. Ker so od takrat pretekla že štiri leta, mi pa 
ne vemo, ali se je kdo lotil proučitve tega vprašanja, predla- 
gamo, da se o naši pobudi ponovno razpravlja. Preveč so 
namreč očitne razlike med odpravljanjem razlik med prej 
uveljavljenimi in novouveljavljenimi pokojninami prednostnih 
panog, kar je zapisano že v naši prvi pobudi k tej točki 
dnevnega reda. 

Kar zadeva drugi predlog, se nam zdi ustrezno, da se ta 
pravica veže predvsem za dolžino pokojninske dobe, ne na 
leta starosti, saj mnogi delavci, ki začnejo delati že zelo 
zgodaj, npr.: pri 51 letih že izpolnjujejo pogoj za starostno 
pokojnino ter možnosti za pridobitev pravice do povečanega 
letnega dopusta sploh ne dočakajo. V AP Vojvodini je, npr.: 
edini pogoj za pridobitev te pravice le pokojninska doba. 

Prosimo, da se te naše pobude obravnavajo in podprejo ter 
ustrezno preučijo in upoštevajo! 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je k navedeni pobudi 
sprejel naslednje 

STALIŠČE 
Zakon o delovnih razmerjih v določbi 92. člena kot pravilo 

določa dolžino rednega letnega dopusta delavcev v trajanju 
od 18 do 30 delovnih dni. V drugem odstavku tega člena pa 
predvideva možnost, da se delavcem, ki delajo na delih oz. 
nalogah v posebnih delovnih pogojih (le-te so primeroma 
navedene v 3. odstavku tega člena), samoupravno določi 
pravica do daljšega rednega letnega dopusta do 45 delovnih 
dni. Poleg tega je glede na osebne okoliščine posameznih 
delavcev (starost 50 let, 60% telesna okvara, invalidnost II. 
kategorije, varovanje in nega telesno ali duševno prizadetih 
oseb) predvidena tudi pravica do daljšega dopusta še do 5 
delovnih dni. 

Nočno delo je poseben pogoj dela, ki izhaja iz specifičnosti 
razporeditve delovnega časa in ga v skladu z veljavno zakon- 
sko ureditvijo ni mogoče upoštevati med primeri del oz. nalog 
v smislu 3. odstavka 92. člena, ki je podlaga za določitev 
pravice do daljšega rednega letnega dopusta do 45 delovnih 
dni. Prav tako tudi delavcu, ki ima 30 let ali več delovne dobe, 
ne gre pravica do daljšega dopusta do največ 5 delovnih dni, 
če niso hkrati podane okoliščine v smislu 5. odstavka 92. 
člena zakona o delovnih razmerjih. 

Ob navedeni veljavni zakonski ureditvi Izvršni svet Skupš- 
čine SR Slovenije ugotavlja, da je bil predlog za določitev 
daljšega letnega dopusta nad 30 delovnih dni za delavce, ki 
delajo v nočni izmeni podan že leta 1982 ob tedanjih spre- 
membah in dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih in da so 
se že tedaj delegati Skupščine SR Slovenije opredelili, da tako 
širjenje pravic v zaostreni gospodarski situaciji in glede na 
stabilizacijska prizadevanja, ni primerno. 

Sicer pa je v skladu s stališči Skupščine SR Slovenije, po 
programu dela Skuščine SR Slovenije in po programu dela 
Republiškega komiteja za delo, Republiški komite za delo v 
letu 1986 zadolžen, da pripravi celovito analizo problematike 
in vprašanj s področja delovno pravne zakonodaje, in na njeni 
podlagi kasneje tudi ustrezne spremembe in dopolnitve 
zakona o delovnih razmerjih. Ker gre pri analiziranju stanja na 
področju delovnih razmerij za občutljivo področje, je bila za 
pripravo analize, družbenopolitično oceno predlogov za 
dograjevanje te zakonodaje ter koordinacijo strokovnega dela 
kot podlage za pripravo analize imenovana pri Republiškem 
komiteju za delo posebna komisija. Tudi navedena pobuda 
oziroma predlog za dograditev 92. člena zakona o delovnih 
razmerjih v smeri širjenja pravic do daljšega letnega dopusta 
za delavce, ki delajo v nočni izmeni in delavce, ki imajo 30 let 
in več delovne dobe, ne glede na starost, bo obravnavan v 
sklopu celovitega analiziranja stanja na tem področju. 

Pri spreminjanju in dopolnjevanju delovno pravne zakono- 
daje pa bo potrebno slediti predvsem prizadevanjem za večjo 
produktivnost dela in smotrnejšo izkoriščenost družbenih 
sredstev. Ta vidik bo odločilen tudi pri presoji upravičenosti 
širitve posameznih pravic delavcev za večjo humanizacijo 
dela. 

POROČILO 
Odbora za družbenopolitični sistem Zbora združenega dela Skupščine SR 
Slovenije k pobudi skupine delegatov za gospodarsko področje 38. okoliš Maribor- 
Pobrežje, da Zbor združenega dela sproži, pobudo za spremembo in dopolnitev 92. 
člena zakona o delovnih razmerjih 

Odbor Zbora združenega dela za druž- 
benopolitični sistem je na seji dne 10. 9. 
1986 obravnaval zgoraj omenjeno pobu- 
do ter stališče Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije. 

Odbor je ugotovil, da pobuda omenje- 

ne skupine delegatov predlaga, da se 
spremeni in dopolni 92. člen zakona o 
delovnih razmerjih in sicer tako, da se 

— nočno delo šteje kot poseben de- 
lovni pogoj v smislu tretjega odstavka 92. 
člena zakona, da bi imel delavec, ki dela 

tudi v nočni izmeni pravico do letnega 
dopusta v smislu drugega odstavka tega 
člena (do 45 delovnih dni) 

— pravica do daljšega letnega dopu- 
sta do 5 delovnih dni naj se predvidi tudi 
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za delavce, ki imajo 30 let delovne dobe, 
ne glede na starost. 

Odbor je ugotovil, da je v določbi 92. 
člena zakona o delovnih razmerjih kot 
pravilo določena dolžina rednega letne- 
ga dopusta delavcev v trajanju od 18 do 
30 delovnih dni. V drugem odstavku tega 
člena je dana možnost, da se delavcem, 
ki delajo na delih oziroma nalogah v po- 
sebnih delovnih pogojih (primeroma na- 
vedenih v tretjem odstavku tega člena), 
samoupravno določi pravica do daljšega 
rednega letnega dopusta do 45 dni. Do 5 
delovnih dni daljši dopust je predviden 
glede na določene osebne okoliščine de- 
lavca (50 let, 60% telesna okvara, invalid- 
nost, negovanje telesno ali duševno pri- 
zadetih oseb.) 

Odbor je soglašal, da je nočno delo 

poseben pogoj dela, ki izhaja iz specifič- 
nosti razporeditve delovnega časa ter ga 
ni mogoče upoštevati med primeri del in 
nalog v smislu tretjega odstavka 92. čle- 
na zakona, ki je podlaga za določitev 
pravice do daljšega rednega letnega do- 
pusta do 45 dni. 

V odboru je bilo poudarjeno, da je tre- 
ba pri tej pravici izhajati iz družbenoeko- 
nomskih razmer ter glede na zaostrene 
pogoje gospodarjenja in iz vidika pro- 
duktivnosti dela presojati o smotrnosti 
širjenja teh pravic, ki bi v konkretnem 
primeru lahko za nekoga pomenile tudi 
dva meseca rednega letnega dopusta. 

Odbor je seznanjen z obveznostjo Re- 
publiškega komiteja za delo, ki je sklad- 
no s stališči Skupščine SR Slovenije po 
programu dela Skupščine SR Slovenije 
ter po svojem programu dela v letu 1986 

zadolžen, da pripravi celovito analizo 
problematike in vprašanj s področja de- 
lovno pravne zakonodaje in na tej podla- 
gi kasneje pripravi ustrezne dopolnitve 
ter spremembe zakona o delovnih raz- 
merjih. Odbor je soglašal, da bi se naj v 
tem okviru reševala tudi pobuda omenje- 
ne skupine delegatov, saj bi v primeru 
parcialnega reševanja zadev na tem po- 
dročju kaj hitro lahko prišlo do neenako- 
sti nekaterih delavcev pred zakonom gle- 
de posameznih pravic, nasproti drugim 
delavcem. 

Podobno stališče je dal tudi Izvršni 
svet, s katerim odbor soglaša. Prav tako 
je soglašal s predlogom, da se ta pobuda 
rešuje celovito ob analizi problematike in 
vprašanj s področja delovne zakonodaje 
tudi na seji navzoči predstavnik skupine 
delegatov, ki je pobudo poslala. 



Iz Skupščine SFRJ 

NOVI PREDPISI 

Spreminjajo se pogoji uporabe tujih 

kreditov za zaposlovanje povratnikov 

• Sklad za financiranje povečanja zaposlenosti bo lahko sklepal kreditne odnose 
s tujino v okviru mednarodnega sodelovanja SFRJ na področju zaposlovanja 

• Uporabniki tujih kreditov so organizacije v manj razvitih občinah 
• Zunanja sredstva lahko uporabljajo ne samo OZD-i zaradi zaposlovanja 

povratnikov, ampak tudi neposredno sami povratniki 
• Podrobnejše pogoje za dodelitev kredita iz sredstev sklada sprejema ZIS na 

predlog upravnega odbora sklada 
• Garancije za kredite iz sredstev sklada dajejo banke ali druge pravne osebe in 

ne republike ter pokrajini 
• Upravni odbor sklada sklepa pogodbe o najemanju kreditov iz tujine na podlagi 

odloka ZlS-a. 
Delegatom v Skupščini 

SFRJ je bil poslan v obravnavo 
in sprejetje osnutek zakona o 
spremembah in dopolnitvah 
zakona o pridobivanju in upo- 
rabi zunanjih sredstev za pove- 
čevanje zaposlenosti in zapo- 
slovanja povratnikov, ki so de- 
lali v tujini. (AS 90). Namen 
predlaganih sprememb in do- 
polnitev je, da se ustvarijo 
ugodnejši materialni pogoji za 
hitrejše povečanje zaposleno- 
sti in zaposlovanja povratnikov 
in odpravijo pomanjkljivosti, ki 
so se pojavile med 7-ietno 
uporabo veljavnega zakonske- 
ga akta. Zakon se sprejema na 
podlagi soglasja republiških in 
pokrajinskih skupščin in je v 
pristojnosti Zbora republik in 
pokrajin. 

Večja pooblastila 
Sklada za financiranje 
povečanja zaposlenosti 

Sedanji zakon, ki je bil spre- 
jet leta 1978, ne omogoča, da 

bi se na učinkovit način ustvar- 
jale nove oblike pridobivanja 
zunanjih sredstev na podlagi 
mednarodnega sodelovanja 
SFRJ z državami, v katerih de- 
lajo in iz katerih se vračajo na- 
ši občani z začasnega dela, da 
bi se ponovno zaposlili in de- 
lovno angažirali v Jugoslaviji. 
To se predvsem nanaša na iz- 
vajanje nedavno sprejetega 
sporazuma o sodelovanju med 
ZIS-om in Skladom za reente- 
gracijo evropskega sveta, s ka- 
terim lahko naša država v letih 
1986 in 1987 uporabi kredit v 
znesku 35 milijonov ameriških 
dolarjev pod enakimi pogoji, ki 
veljajo za članice sklada. Pri- 
dobivanje tujih sredstev je bilo 
do sedaj zelo omejeno. V pre- 
teklem obdobju je dala edino 
Nizozemska 6 milijonov guld- 
nov na podlagi meddržavnega 
sporazuma za namene, dolo- 
čene z zakonom, medtem ko ni 
bil niti z eno drugo državo emi- 
gracije sklenjen mednarodni 
dogovor o sodelovanju na tem 

OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBAH 
IN DOPOLNITVAH ZAKONA O PRIDOBIVANJU 
IN UPORABI ZUNANJIH SREDSTEV ZA POVEČANJE 
ZAPOSLENOSTI IN ZAPOSLOVANJE POVRATNIKOV, 
KI SO DELALI V TUJINI - AS 90 

področju in niso bila pridoblje- 
na nova denarna sredstva. Se- 
daj obstajajo realne možnosti, 
da se pridobivanje zunanjih 
sredstev s Sklada za reente- 
gracijo evropskega sveta razši- 
ri tudi na nekatere druge tuje 
države in državne ter meddr- 
žavne institucije. 

Zaradi tega je potrebno ob- 
stoječemu skladu za financira- 
nje povečanja zaposlenosti v 
gospodarsko premalo razvitih 
in izrazito emigracijskih ob- 
močjih SFRJ, ki je bil ustanov- 
ljen s sedanjim zakonom, dati 
večja pooblastila. Prav tako je 
potrebno sklad kadrovsko in 
organizacijsko usposobiti, da 
bi lahko na podlagi teh poo- 
blastil in v skladu s predpisi o 
kreditnih odnosih s tujino, 
vzpostavljene kreditne odnose 
in opravljal druga dela v zvezi z 
zbirajem, uporabo in vrača- 
njem zunanjih kreditnih sred- 
stev, ki se zbirajo na podlagi 
mednarodnega sodelovanja 
na področju zaposlovanja. 

Po obraložitvi iz osnutka za- 
kona je to tudi temeljni razlog 
za spremembe veljavnega za- 
kona. Prav tako pa bi se s spre- 
membami in dopolnitvamrod- 
pravile tudi nekatere pomank- 
Ijivosti, ki so se pokazale pri 
njegovi dosedanji uporabi. Na 
primer: zožen krog uporabni- 
kov sredstev sklada, premalo 

jasno določen status sklada in 
njegov odnos do ZlS-a, kom- 
plicirano sprejemanje kriteri- 
jev za dajanje kreditov in pre- 
malo izražena vloga organov 
federacije pri izvajanju določe- 
ne politike na tem področju. 

Uporabniki kredita - 
OZD v manj razvitih 
občinah 

S predlaganimi sprememba- 
mi in dopolnitvami se do neke 
mere spreminjajo in natančno 
določajo pogoji za uporabo 
zunanjih kreditov. Po osnutku 
zakona niso uporabniki teh 
sredstev organizacije v manj 
razvitih republikah in pokraji- 
nah, ampak v občinah. V zvezi 
s tem se je jasneje določi po- 
jem »gospodarsko manj razvi- 
to območje.« V smislu tega za- 
kona so to gospodarsko manj 
razvite občine, določene z re- 
publiškim oziroma pokrajin- 
skim zakonom, ne glede na to, 
ali se nahajajo v nerazvitih ali 
razvitih republikah in pokraji- 
nah. Takih občin je v SR Bosni 
in Hercegovini 36%, v SR Hrva- 
ški 26%, v SR Črni gori 50%, v 
SR Makedoniji 41%, v SR Slo- 
veniji 6,7%, v SR Srbiji (ožje 
območje) 54%, v SR Srbiji - 
SAP Kosovo 59% in v SR Srbiji 
- SAP Vojvodina 16%. Pov- 
prečje za SFRJ znaša 34,7%. 
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V sedanjem zakonu ni dolo- 
čeno, kaj se šteje za »izrazito 
emigracijsko območje« in se 
zaradi tega ta pojem v osnutku 
zakona določi z objektivnim 
kriterijem, da so to občine, iz 
katerih je na začasnem delu v 
tujini več kot 5% celotnega ak- 
tivnega prebivalstva (vse ose- 
be, ki niso vzdrževane, vključ- 
no z osebami, ki so začasno 
nezaposlene in iščejo zaposli- 
tev). Takih občin je v SR Bosni 
in Hercegovini 67%, v SR Hrva- 
ški 73,5%, v SR Črni gori 25%, 
v SR Makedoniji 41,2%, v SR 
Sloveniji 38,3%, v SR Srbiji 
(ožje območje) 36,8%, v SR Sr- 
biji - SAP Kosovo 81,8% in v 
SR Srbiji - SAP Vojvodina 
54,4%. Povprečje za Jugoslavi- 
jo znaša 54,4%. 

V osnutku zakona so tudi 
podrobneje določene naloge 
in dela sklada. Določeno je da 
se zunanja sredstva zbirajo in 
usmerjajo za financiranje do- 
ločenih projektov na navede- 
nih območjih. Poleg tega je 
natančno določeno, da se pod 
zunanjimi sredstvi razumejo 
krediti oziroma nepovratna 
sredstva, ki jih mednarodne fi- 
nančne inštitucije posamezne 
države ali njihove finančne in- 
stitucije odobrijo naši državi 
na podlagi mednarodne oziro- 
ma kakšne druge pogodbe ali 
sklada in to na podlagi poseb- 
ne pogodbe za financiraje pro- 
jektov za povečanje zaposle- 
nosti in zaposlovanja povratni- 
kov, ki so delali v tujini. 

S spremembami in dopolni- 
tvami je prav tako določeno, 
da se ne samo zbiranje, ampak 
tudi vračanje tujih kreditov iz- 
vaja v skladu z zakonom, s ka- 
terim se urejajo kreditni odno- 
si s tujino, namesto sedanjega 
navajanja naziva tega zakona. 

To je predlagano zato, da se 
ne bi po vsaki spremembi nje- 
govega naziva izvajajo usklaje- 
vanje tega zakona. 

Tudi povratniki- 
uporabniki tujih 
sredstev 

Za razliko od dosedanje reši- 
tve se v osnutku zakona razšir- 
jajo možnosti uporabe sred- 
stev, pridobljenih na podlagi 
mednarodnega sodelovanja 
na področju zaposlovanja, za- 
to se predlaga, da poleg orga- 
nizacij združenega dela, ki za- 
poslujejo povratnike in druge 
nezaposlene osebe, ta sred- 
stva uporabljajo tudi povratni- 
ki, ki ustanavljajo pogodbene 
organizacije združenega dela, 
obrtne in druge delavnice in 
kmetje, ki se združujejo v kme- 
tijske zadruge, in trajno ali za- 
časno sodelujejo s kmetijskimi 
organizacijami pod pogojem,; 
da se na ta način ustvarjajo i 
možnosti za lastno zaposlova- 
nje ali zaposlovanje drugih 
oseb. 

Z osnutkom zakona se spre- 
minja tudi dosedanja precej 
zapletena rešitev o sprejema- 
nju podrobnejših kriterijev za 
dodeljevanje kreditov iz sred- 
stev sklada. Namreč po veljav- 
nem zakonu te kriterije spreje- 
ma upravni odbor sklada s so- 
glasjem vseh članov upravne- 
ga odbora, če pa se soglasje 
ne doseže, določa kriterije ZIS 
v soglasju s pristojnimi repu- 
bliškimi in pokrajinskimi orga- 
ni, kar pomeni soglasje vseh 
republik in pokrajin. Ta rešitev 
se zamenja z novo, po kateri te 
kriterije sprejema ZIS na pred- 
log upravnega odbora sklada,' 
s čimer se dosledneje uresni- 
čuje vloga federacije na tem 
področju. 

Prav tako se zamenja tudi 
sedanja rešitev, da dajejo ga- 
rancije za kredite iz sredstev 
sklada republike oziroma po- 
krajine za investitorje s svojih 
območij. S predlaganimi spre- 
membami dajejo te garancije 
banke ali druge pravne osebe, 
s čimer se obstoječe določbe 
usklajujejo z načeli sedanjega 
kreditnega sistema. 

V osnutku zakona se predla- 
ga črtanje ustrezne zakonske 
določbe, po kateri je določe- 
no, da se krediti iz sredstev 
sklada, ki so pridobljena iz tuji- 
ne, brez obveznosti vračanja 
dajejo pod pogoji, pod kateri- 
mi se dajejo sredstva za razvoj 
manj razvitih republik in po- 
krajin in da se krediti iz ostalih 
sredstev, pridobljenih v tujini, 
dajejo pod pogoji, ki jih določi 
upravni odbor sklada. Razlog 
za takšno rešitev je v tem, ker 
je v drugih predlaganih določ- 
bah določeno, da se sredstva, 
pridobljena iz tujine, ne glede 
na to, ali so nepovratna ali se 
dajejo kot kredit, odobrijo in- 
vestitorjem pod pogoji, ki jih 
določi ZIS. 

Prav tako se črta tudi odsta- 
vek, v katerem je določeno, da 
se načrt uporabe sredstev 
sprejema v sodelovanju s pri- 

stojnimi republiškimi in pokra- 
jinskimi organi. V predlagani 
rešitvi se zaradi učinkovitejše- 
ga dela in glede na to, da 
upravni odbor sklada sestav- 
ljajo predstavniki republik in 
pokrajin, opušča sedanje ob- 
vezno sodelovanje z njimi pri 
sprejemanju tega načrta. Na- 
mesto te se predlaga nova do- 
ločba, v kateri je natančno do- 
ločena obvezna vsebina načr- 
ta. Po tej določbi vsebuje načrt 
uporabe sredstev sklada višino 
sredstev sklada, višino sred- 

stev za plačevanje obveznosti 
po prevzetih kreditih, potem 
razporeditev sredstev sklada 
na posamezne uporabnike in 
višino sredstev, ki so potrebna 
za poslovanje sklada. 
Upravljanje sklada 

Z osnutkom zakona o spre- 
membah in dopolnitvah se 
prav tako spreminjajo in do- 
polnjujejo sedanje določbe o 
upravljanju s skladom. Tako je 
predlagano, da upravni odbor 
sklada sestavljajo ne samo 
predstavniki republik in pokra- 
jin, ampak tudi predstavniki 
Zveznega izvršnega sveta. Po- 
leg tega se predvideva, da 
upravni sklad ne sprejema več 
samostojno podrobnejših kri- 
terijev in pogojev za dajanje in 
vračanje kredita iz sredstev 
sklada, ampak jih sprejema 
ZIS na predlog upravnega od- 
bora. 

Ko se govori o sklepanju po- 
godb za najemanje kreditov iz 
tujine se predlaga, da to delo 
opravlja upravni odbor, toda 
na podlagi sklepa ZIS, v skladu 
s tem zakonom in posebnim 
zveznim zakonom o kreditnih 
odnosih s tujino. 

Prav tako se predlaga, da v 
primeru, če pristojni republiški 
in pokrajinski organi pred 
sprejetjem sklepa ZlS-a o odo- 
britvi zaključnega računa in 
poročila o poslovanju sklada 
ne pošljejo svoje mnenje v 
predpisanem roku (30 dni), bo 
Zvezni izvršni svet sprejel do- 
ločbo oziroma bo odobril zak- 
ljučni račun in poročilo o po- 
slovanju sklada brez teh 
mnenj. S tem se bodo odpravi- 
la dosedanja pogosta zavlače- 
vanja pri odobritvi teh aktov, ki 
jih je v praksi potrjeval Zvezni 
izvršni svet z nekajletno za- 
mudo. 

Različna stališča skupščin o merilih 

za ugotavljanje stopnje gospodarske 

razvitosti republik in pokrajin 

• Skupščine republik in avtonomnih pokrajin daie soglasje za sprejem odloka o 
kriterijih in kazalcih za ugotavljanje stopnje gospodarske razvitosti. 
• Temeljne pripombe skupščin se nanašajo na kvantifikacijo mejnih vrednosti 
osnovnih kazalcev in s tem v zvezi na pridobitev statusa nerazvite 
družbenopolitične skupnosti oziroma statusa tako imenovanega prehodnega 
obdobja 

Zvezni izvršni svet je pripra- ugotavljanje stopnje gospo- spodarsko manj razvitih repu- glasila, 
vil in aprila tega leta poslal darske razvitosti republik in blik in avtonomnih pokrajin Sedaj bomo prikazali pri- 
Skupščini SFRJ osnutek odlo- avtonomnih pokrajin in mejnih (AS 749), ki smo ga objavili v pombe in predloge skupščin 
ka o kriterijih in kazalcih za vrednosti za ugotavljanje go- eni od prejšnjih številk našega republik in avtonomnih pokra- 
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PREGLED PRIPOMB IN PREDLOGOV SKUPŠČIN RE- 
PUBLIK IN AVTONOMNIH POKRAJIN K OSNUTKU 
ODLOKA O KRITERIJIH IN KAZALCIH ZA UGOTAV- 
LJANJE STOPNJE GOSPODARSKE RAZVITOSTI RE- 
PUBLIK IN AVTONOMNIH POKRAJIN IN MEJNIH 
VREDNOSTI ZA UGOTAVLJANJE GOSPODARSKO 
MANJ RAZVITIH REPUBLIK IN AVTONOMNIH PO- 
KRAJIN - AS 749 

jin (razen Sobranja SR Make- 
donije, ki bo to kmalu storilo) k 
osnutku akta, ki so bili poslani 
Zboru republik in pokrajin in 
so sistematizirani v posebnem 
pregledu (AS 749/1). 

Potem, ko bo Zvezni izvršni 
svet zavzel stališče o teh pri- 
pombah in predlogih, se bo v 
odboru Zbora republik in po- 
krajin za vprašanja razvoja go- 
spodarsko manj razvitih repu- 
blik in avtonomnih pokrajin za- 
čelo usklajevanje stališč o os- 
nutku tega odloka. 

Ime odloka in kriteriji 

Ker je na začetku pregleda 
navedeno, da so skupščine 
vseh republik (razen Sobranja 
SR Makedonije) in avtonomnih 
pokrajin dale soglasje za spre- 
jem tega odloka in pooblastile 
svoje delegacije v Zboru repu- 
blik in pokrajin, da lahko zač- 
nejo postopek za usklajevanje 
stališč o tem aktu, so v nada- 
ljevanju prikazane določene 
pripombe načelnega značaja 
(skupščine SR Bosne in Herce- 
govine in SR Srbije), potem pa 
tudi povsem konkretne pri- 
pombe in predlogi. 

Najprej je poudarjeno mne- 
nje Zakonodajno-pravne komi- 
sije Zbora republik in pokrajin, 
da bi bilo potrebno preambulo 
odloka razširiti in to s skliceva- 
njem na ustavno podlago za 
njegov sprejem, ki je vsebova- 
na v drugi točki drugega od- 
stavka 286. člena ustave SFRJ. 

Potem je bil dan predlog 
Skupščine SR Srbije, po kate- 
rem naj se ime tega akta glasi: 
»Osnutek odloka o kriterijih, 
kazalcih in mejnih vrednostih 
za ugotavljanje stopnje gospo- 
darske razvitosti republik in 
avtonomnih pokrajin«. Po 
obrazložitvi, ki je dana ob tem 
predlogu, prvo predlagano 
ime odloka odstopa od opre- 
delitev in nalog, določenih v 
tekočem družbenem planu Ju- 
goslavije in resoluciji o njego- 
vem letošnjem uresničevanju, 
ker so z njim praktično zajete 
samo mejne vrednosti za ugo- 
tavljanje stopnje razvitosti go- 
spodarsko manj razvitih repu- 
blik in avtonomnih pokrajin, 
ne pa tudi drugih republik in 
pokrajin. Podobnega mnenja 
je bila tudi Zakonodajno-prav- 

na komisija Zbora republik in 
pokrajin. 

V zvezi s 1. točko predlaga- 
nega odloka, s katero se za 
ugotavljanje stopnje gospo- 
darske razvitosti po letu 1990, 
kot podlaga, ugotavljajo krite- 
riji - razvitost proizvajalnih sil 
in rezultati njihovega delova- 
nja, je Skupščina SR Bosne in 
Hercegovine predlagala, da se 
iz besedila te določbe črtajo 
besede »kot podlaga«, ker bi 
predlagana rešitev omogoča- 
la, da se kriteriji ne bi upošte- 
vali in se ne bi dosledno upo- 
rabljali. 

Kazalci 

Ko se govori o definiranju 
kazalcev za uporabo teh krite- 
rijev (drugi odstavek 2. točke), 
je imela največ pripomb 
Skupščina SR Crne gore. Naj- 
prej so poudarili potrebo ob- 
jektiviziranja dveh od treh 
predlaganih kazalcev. V zvezi s 
prvim (družbeni proizvod na 
prebivalca) je skupščina te re- 
publike predlagala, da se v 
vsaki republiki in pokrajini 
družbeni proizvod zmanjša za 
njeno nadpovprečno zadolže- 
nost v tujini, ki je bila na pri- 
mer v tej republiki leta 1984 
glede na jugoslovansko pov- 
prečje (8 odstotkov), Večja za 
20 odstotkov. Prav tako je zah- 
tevala, da se zaradi velike za- 
stopanosti gradbeniške opera- 
tive jz drugih krajev države v 
SR Črni gori (več kot 60 od- 
stotkov vrednosti izvajanih 
del) izjemoma za to republiko 
družbeni proizvod kot kazalec 
popravi za vrednost takšnih 
neugodnih vplivov. 

Po oceni te skupščine bi bilo 
potrebno zmanjšati tudi kaza- 
lec »nabavne vrednosti aktiv- 
nih osnovnih sredstev v druž- 
benem sektorju gospodarstva 
na delovno sposobnega prebi- 
valca«, in to za nadpovprečno 
zadolženost republike oziroma 
pokrajine v tujini. Prav tako pa 
bi ga morali tudi objektivizirati 
z merili, kot so: viri sredstev za 
nabavo osnovnih sredstev, čas 
nabave, vpliv inflacije, nereal- 
na revalorizacija in podobno in 
iz tega kazalca popolnoma čr- 
tati prometno infrastrukturo. 

Skupščina SR Črne gore je 
prav tako predlagala, da se za 

uporabo kriterija za ugotavlja- 
nje stopnje gospodarske razvi- 
tosti ugotovi tudi novi četrti 
kazalec - neto reproduktivna 
sposobnost gospodarstva. V 
zvezi s tem se v obrazložitvi 
navaja, da so predlagani trije 
kazalci premalo za pridobitev 
popolnih podatkov o strukturi 
gospodarstva na določenem 
območju, ki je pri nas zelo ra- 
zlična in od katere je v mnogo- 
čem odvisna njegova gospo- 
darska razvitost. Naveden je 
primer, da je bila neto repro- 
duktivna sposobnost gospo- 
darstva v tej republiki v lan- 
skem letu na ravni četrtine ju- 
goslovanskega povprečja 
(SAP Kosovo - 20 odstotkov, 
SR Makedonija - 50 odstot- 
kov, SR Bosna in Hercegovina 
- 85,5 odstostka), medtem ko 
je bila stopnja akumulativne 
sposobnosti gospodarstva v 
tej družbenopolitični skupno- 
sti 46,8 odstotka jugoslovan- 
skega povprečja (SAP Kosovo 
- 63 odstotkov, SR Makedoni- 
ja 54,1 odstotka, SR Bosna in 
Hercegovina - 80 odstotkov). 

Ob ugotovitvi, da je celotno 
težko gospodarsko stanje v SR 
Črni gori v bistvu povzročeno z 
njeno neugodno strukturo, ki 
bo, kot je rečeno, še naprej 
negativno opredeljevala učin- 
kovitost tega gospodarstva, so 
v obrazložitvi pripomb Skupš- 
čine SR Črne gore na koncu 
natančno navedeni podatki o 
strukturi in učinkovitosti go- 
spodarstva na manj razvitih 
območjih, prav tako pa tudi 
vzporedni kazalci o tem stanju 
v drugih razvitih družbenopoli- 
tičnih skupnostih. 

Pripombe Skupščine SR Sr- 
bije na ta del odloka se nana- 
šajo na potrebo preoblikova- 
nja celotnega odstavka o ka- 
zalcih in v zvezi s tem tudi na 
njihovo drugačno sistematiza- 
cijo. Predlagajo, da se naj pri 
kriterijih uporabljata dva te- 
meljna kazalca - za merjenje 
stopnje razvitosti proizvajalnih 
sil (stopnja zaposlenosti delov- 
no sposobnega prebivalstva, 
izkazana s številom zaposlenih 
v družbenem sektorju na tisoč 
delovno sposobnih prebival- 
cev in nabavna vrednost aktiv- 
nih osnovnih sredstev v druž- 
benem sektorju gospodarstva 
na delovno sposobnega prebi- 
valca) in za prikazovanje rezul- 
tatov delovanja proizvajalnih 
sil (družbeni proizvod celotne- 
ga gospodarstva na prebival- 
ca, prikazan v tekočih cenah 
po načelu čiste dejavnosti). 

Skupščina SR Bosne in Her- 
cegovine se je strinjala s pred- 
laganimi kriteriji v osnutku od- 
loka in je ob upoštevanju ne- 
stabilnosti v gospodarjenju in 
možnih oscilacij v enoletnem 

obdobju ocenila, da bi bilo 
»družbeni proizvod« kot prvi 
kazalec potrebno izkazovati 
kot dveletno povprečje. 

Opredelitve iz 2. točke dru- 
gega odstavka, da se pri ugo- 
tavljanju stopnje gospodarske 
razvitosti in ugotavljanju mož- 
nosti razvoja republik in avto- 
nomnih pokrajin uporabljajo 
tudi drugi kazalci, niso podpr- 
le Skupščine SR Bosne in Her- 
cegovine (črtati ali natančno 
določiti), SR Hrvaška, SR Slo- 
venija, SR Srbija, SAP Vojvodi- 
na in SAP Kosovo. Pri tem se v 
obrazložitvi takšnega stališča 
med ostalim navajajo mnenja, 
da so predlagani trije kazalci 
dovolj za objektivno izkazova- 
nje stopnje gospodarske razvi- 
tosti in da bi se z vključitvijo 
večjega števila drugih kazal- 
cev zapletel celoten postopek 
oziroma da bi postala vprašlji- 
va objektivnost, pa tudi znan- 
stvena podlaga predlaganih 
kriterijev in kazalcev. 

Mejne vrednosti 
kazalcev 

Na del osnutka odloka, s ka- 
terim se ugotavljajo mejne 
vrednosti vseh kazafcev za 
ugotavljanje gospodarsko 
manj razvitih republik in avto- 
nomnih pokrajin (3. točka), so 
dane bistvene in raznovrstne 
pripombe. Tako Skupščina SR 
Bosne in Hercegovine meni, 
da je potrebno te vrednosti iz- 
kazovati v razponu, in to: za 
združeni proizvod od 75 do 80 
odstotkov od državnega pov- 
prečja (dveletno povprečje), za 
stopnjo zaposlenosti od 80 do 
85 odstotkov in za nabavno 
vrednost osnovnih sredstev od 
85 do 90 odstotkov. 

Skupščina SAP Vojvodine 
pa meni, da bi mejna vrednost 
družbenega proizvoda morala 
biti od 67 do 70 odstotkov, 
medtem ko bi za stopnjo zapo- 
slenosti in za nabavno vred- 
nost osnovnih sredstev mejna 
vrednost morala biti v razponu 
od 70 do 75 odstotkov jugoslo- 
vanskega povprečja. 

Skupščina SR Črne gore je v 
svojih pripombah zahtevala od 
Zveznega izvršnega sveta, »da 
navede, na podlagi katerih 
proračunov je predlagal mejne 
vrednosti«, in se je opredelila 
za mejno vrednost družbenega 
proizvoda 80 odstotkov, stop- 
nje zaposlenosti 90 odstotkov, 
nabavne vrednosti osnovnih 
sredstev 85 odstotkov in v 
skladu s svojim predlogom za 
mejno vrednost neto repro- 
duktivne sposobnosti gospo- 
darstva 80 odstotkov državne- 
ga povprečja. 

Skupščina SR Slovenije se 
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je strinjala s predlogom, da se 
mejna vrednost ugotavlja za 
vsak kazalec posebej, ne pa 
tudi s predlaganimi višinami. 
Predlagala je, da se za družbe- 
ni proizvod določi mejna vred- 
nost dveh tretjin jugoslovan- 
skega povprečja, za zaposle- 
nost in za nabavno vrednost 
osnovnih sredstev pa 70 od- 
stotkov. 

Po pripombah Skupščine 
SR Srbije bi bilo potrebno ta 
del osnutka bistveno spreme- 
niti. V tem smislu je predlaga- 
la, da se s 3. točko definirajo 
štiri kategorije gospodarske 
razvitosti republik in avtonom- 
nih pokrajin. V prvi bi bile go- 
spodarsko razvite republike in 
pokrajine (vsi trije kazalci nad 
povprečjem), medtem ko bi v 
drugo kategorijo spadale pod- 
povprečno razvite (kazalci pod 
povprečjem, ne pa tudi pod 
mejno vrednostjo za ugotavlja- 
nje gospodarsko manj razvi- 
tih). V tretji kategoriji bi bile 
gospodarsko manj razvite re- 
publike in pokrajine, pri kate- 
rih je družbeni proizvod pod 
dvema tretjinama državnega 
povprečja, nabavna vrednost 
osnovnih sredstev in stopnja 
zaposlenosti ne presežeta 75 
odstotkov povprečja, medtem 
ko bi v četrto skupino spadale 
gospodarsko manj razvite re- 
publike in avtonomne pokraji- 
ne, ki so po najmanj enem, od 
predvidenih treh kazalcev, pod 
polovico jugoslovanskega 
povprečja. 

Ko se govori o 3. točki dru- 
gega odstavka (iskanje mož- 
nosti razvoja vsake republike 
in pokrajine pri ugotavljanju 
statusa nerazvitih), so se 
Skupščine SR Bosne in Herce- 
govine, SR Slovenije, SR Hrva- 
ške in SAP Vojvodina odločile, 
da je potrebno ta odstavek iz 
predlaganega osnutka odloka 
črtati. 

Ko so se opredeljevali za to, 
da lahko status nerazvitih pri- 
dobi repubika ali avtonomna 
pokrajina, ki ima vse tri kazal- 

ce gospodarske razvitosti pod 
določenimi mejnimi vrednost- 
mi, je Skupščina SAP Vojvodi- 
ne predlagala, da se v tem smi- 
slu oblikuje nov odstavek 3. 
člena. Podobno je predlagala 
tudi Skupščina SR Slovenije, 
ki je menila, da imajo lahko 
takšen status republike in av- 
tonomne pokrajine, ki so na 
podlagi najmanj dveh kazalcev 
(enakopravno) nahajajo pod 
njihovimi mejnimi vrednostmi. 
Po mnenju Skupščine SR Bos- 
ne in Hercegovine bi bila za 
določanje statusa nerazvitih 
dovolj dva pogoja - spodnja 
mejna vrednost dveh kazalcev, 
od katerih je eden družbeni 
proizvod. 

Novo stališče je predlagala 
tudi Skupščina SAP Kosova, ki 
je menila, da bi bilo z njim po- 
trebno določiti, da bi se za re- 
publiko oziroma avtonomno 
pokrajino, katere mejna vred- 
nost družbenega proizvoda in 
še enega kazalca je pod polo- 
vico jugoslovanskega pov- 
prečja, izvajali posebni spod- 
bujevalni ukrepi. 

Prehodno obdobje 

Veliko pripomb skupščin se 
je nanašalo na 4. točko osnut- 
ka, s katero se ureja vprašanje 
tako imenovanega prehodne- 
ga obdobja. 

Skupščina SR Bosne in Her- 
cegovine je v skladu s svojo 
zahtevo, da se mejne vrednosti 
izkazujejo v razponu, predla- 
gala, da se prehodno obdobje 
(po njeni oceni je to obdobje z 
zmanjšanim obsegom spodbu- 
jevalnih ukrepov, ki trajajo do 
dosežene zgornje meje razpo- 
na za kazalec družbenega pro- 
izvoda na prebivalca in še en 
kazalec) uvede, ko nerazvita 
republika ali pokrajina doseže 
spodnjo mejo mejnih vredno- 
sti vsaj dveh kazalcev, od kate- 
rih je eden družbeni proizvod. 

Prav tako je tudi opozorila, 
da je potrebno natančno dolo- 
čiti drugi odstavek te točke, in 

to tako, da bi se poudarilo, da 
se zmanjšani obseg spodbuje- 
valnih ukrepov določa na pod- 
lagi vrednosti osnovnih kazal- 
cev in tudi drugih elementov, 
ki se uporabljajo za ugotavlja- 
nje stopnje gospodarske razvi- 
tosti. 

Tudi Skupščina SR Srbije je 
predlagala novo formulacijo 4. 
točke in poudarila, da bi pre- 
hodno obdobje, ki bi trajalo 
pet let za določeno gospodar- 
sko manj razvito družbenopo- 
litično skupnost, morali pred- 
videti takrat, ko le-ta doseže 
mejno vrednost pri enem od 
treh kazalcev. Med tem obdob- 
jem bi se zmanjševal obseg 
spodbujevalnih ukrepov oziro- 
ma bi se usmerjal k reševanju 
specifičnih razvojnih proble- 
mov določene republike ali po- 
krajine. Ta skupščina je tudi 
predlagala poseben odstavek, 
s katerim se določa, da druž- 
benopolitična skupnost izgubi 
status gospodarsko manj raz- 
vite oziroma status prehodne- 
ga obdobja, ko pri dveh kazal- 
cih preseže predpisane mejn- 
ne vrednosti. 

Skupščina SR Slovenije je 
pri prizadevanju za določitev 
prehodnega obdobja, ko bi ne- 
razviti, dosegli mejno vrednost 
pri katerihkoli dveh kazalcih, 
prav tako menila, da bi bilo 
potrebno to obdobje omejiti 
na pet let. 

Sabor SR Hrvaške je prav ta- 
ko predlagal novo formulacijo 
te določbe. S prvim odstavkom 
se določa status manj razvitih, 
in to na podlagi stopnje go- 
spodarske razvitosti pod mej- 
nimi vrednostmi pri katerihkoli 
dveh kazalcih, medtem ko se z 
drugim za nerazvito republiko 
ali pokrajiao predvideva uvaja- 
nje prehodnega obdobja ta-^ 
krat. ko le-ta doseže mejno 
vrednost prav tako pri dveh ka- 
zalcih. 

Po mnenju Skupščine SAP 
Vojvodine bi bilo potrebno 
uvesti status prehodnega ob- 
dobja takrat, ko se doseže mei- 

na vrednost pri enem ali dveh 
kazalcih in to obdobje bi lahko 
trajalo eno plansko obdobje. 
Tudi Skupščina SAP Kosova je 
opozorila, da je potrebno ča- 
sovno omejiti to obdobje (ni 
natančno določila trajanja). 

V sistematiziranem pregledu 
republiških in pokrajinskih sta- 
lišč o osnutku tega odloka je 
potem prikazano tudi mnenje 
Zakonodajno-pravne komisije 
Zbora republik in pokrajin v 
zvezi s predlagano 4. točko. Po 
oceni tega delovnega telesa 
zbora gre tako zasnovana do- 
ločba o tako imenovanem pre- 
hodnem obdobju iz okvira vse- 
bine osnutka odloka, ki je do- 
ločena z njegovim imenom. 
Poudarjeno je, da se s tem ak- 
tom ugotavljajo kriteriji, kazal- 
ci in mejne vrednosti, ne pa 
tudi podlage za določanje 
spodbujevalnih ukrepov za hi- 
trejši razvoj nerazvitih obmo- 
čij, kar se v resnici ureja z za- 
konom. Zaradi tega bi bilo po- 
trebno, če že obstaja potreba, 
da se tudi v tem odloku ugoto- 
vijo načelne podlage o diferen- 
ciranih spodbujevalnih ukre- 
pih, s tem odlokom določiti, da 
se z zveznimi zakoni in drugi- 
mi predpisi lahko zmanjša ob- 
seg spodbujevalnih ukrepov 
za določeno družbenopolitič- 
no skupnost. 

V zvezi s postopkom ugotav- 
ljanja kazalcev (na podlagi po- 
datkov Zveznega zavoda za 
statistiko po načelu čiste de- 
javnosti - 5. točka), so se 
Skupščine SR Slovenije in SR 
Črne gore izrekle za zagotav- 
ljanje enotne metodologije, 
medtem ko je Skupščina SR 
Srbije menila, da bi v zvezi s to 
in tudi z drugimi določbami, ki 
se nanašajo na postopek ugo- 
tavljanja stopnje gospodarske 
razvitosti republik in avtonom- 
nih pokrajin (3. točka drugega 
odstavka ter 2. točka drugega 
odstavka), morali s posebno 
določbo v odloku ali s sklepom 
zbora časovno omejiti realiza- 
cijo teh nalog. 

Leto 1987 se razglasi za leto Vuka 

Stefanovića Karadžića 

• S praznovanjem 200-letnice Vukovega rojstva se predvsem daje priznanje, 
potem pa tudi kritično proučuje in popularizira njegovo delo in ustvarjalnost 

Vuk Stefanovič Karadžič se 
je rodil 6. novembra leta 1787 v 
Tršiču, umrl pa je leta 1864 na 
Dunaju. Je ena naših najvid- 
nejših osebnosti in eden naj- 
pomembnejših utemeljitev sr- 

bohrvaškega knjižnega jezika, 
reformator azbuke in pravopi- 
sa, pisec prve gramatike, zbi- 
ralec narodnega blaga, zgodo- 
vinar narodnih vstaj, opisova- 
lec življenja in običajev naših 

narodov, kritik in polemik. Iz- 
jemno pomemben je njegov 
prispevek v boju za idejo o kul- 
turni enotnosti in povezovanju 
kultur naših narodov. Da bi 
uresničil ta cilj, je sodeloval z 

našimi najvidnejšimi oseb- 
nostmi. Imel je tudi osebne sti- 
ke z mnogimi znanimi imeni 
Evrope, ki so bila navdušena 
nad našim narodnim blagom 
in herojskim bojem naših na- 
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OSNUTEK ZAKONA O RAZGLASITVI LETA 1987 ZA 
LETO VUKA STEFANOVIĆA KARADŽIĆA - AS 93 

rodov za svobodo. S svojim 
delom in ustvarjanjem se je 
Vuk Stefanović Karadžić dvig- 
nil do znanstvenika in kultur- 
nega delavca svetovnega gla- 
su. Za svoje delo je dobil priz- 
nanja po vsej Evropi. Bil je 
član 14 najvišjih kulturnih in 
znanstvenih institucij v Evropi. 

Ta kratek prikaz Vukove 
osebnosti in dela je naveden v 
predlogu za sprejem zakona o 
razglasitvi leta 1987 za leto Vu- 
ka Stefanovića Karadžića (AS 

93) ZIS je Predlog skupaj z os- 
nutkom zakona poslal delega- 
tom v Skupščini SFRJ. Obrav- 
nava in sprejem tega zakon- 
skega akta sta v pristojnosti 
Zveznega zbora. 

V osnutku zakona se leto 
1987 razglasi za leto Vuka Ste- 
fanovića Karadžića zaradi 
praznovanja 200-letnice njego- 
vega rojstva. Na ta način se 
daje priznanju delu in ustvarja- 
nju tega velikana, spodbujajo 
se nove raziskave o Vukovem 

življenju in delu in na ta način 
se širi spoznanje o veličini nje- 
govega dela. 
Zaradi praznovanja tega jubi- 
leja se po določbah osnutka 
zakona ustanovi Jugoslovan- 
ski odbor za proslavo 200-let- 
nice rojstva Vuka Stefanovića 
Karadžića. V odboru je 33 čla- 
nov, ki jih delegirajo določeni 
organi, družbenopolitične in 
druge organizacije, znanstve- 
ne ustanove, skupnosti, in 
združenja občanov. Odbor do- 
loči program dejavnosti in lah- 
ko izda jubilejne medalje, pla- 
kete, značke, obeske, znamke, 
publikacije in druge predmete, 
s katerimi se zaznamuje Vuko- 
vo ime, lik in ustvarjalnost. 
Sredstva, ki bi se pridobila s to 

prodajo, bi se uporabila za de- 
javnosti, določene v programu 
odbora. 

V določbah osnutka zakona 
je prav tako natančno določe- 
no, da jubilejno leto praznuje- 
jo delavci v organizacijah 
združenega dela in v delovnih 
skupnostih, prav tako pa tudi 
delovni ljudje in občani v druž- 
benih in drugih organizacijah 
in združenjih občanov, na na- 
čin, ki ga sami določajo, in 
upoštevajoč delovni program 
omenjenega odbora. 

Namen teh dejavnosti je 
oživljanje zanimanja za izvirne 
vsebine Vukovega ustvarjanja, 
za njegovo vsestransko sezna- 
nitev, kritično proučevanje in 
populariziranje. 

Pospeševanje realizacije sredstev, 

namenjenih združevanju na nerazvitih 

območjih 

Konkretne obveznosti za vse podpisnike dogovora 
Z raznovrstnimi ekonomskimi in drugimi ukrepi bo omogočena hitrejša in 
kvalitetnejša realizacija sredstev sklada, namenjenih združevanju 

Zaradi realizacije ustrezne 
opredelitve, določene v resolu- 
ciji o politiki uresničevanja 
družbenega plana Jugoslavije 
za obdobje od 1986. do 1990. 
leta v letu 1986, je Zvezni izvrš- 
ni svet poslal Skupščini SFRJ, 
kot enemu od udeležencev do- 
govora, pobudo za sklenitev 
družbenega dogovora o zdru- 
ževanju dela in sredstev na 
podlagi sredstev Sklada fede- 
racije za kreditiranje hitrejšega 
razvoja gospodarsko manj raz- 
vitih republik in avtonomnih 
pokrajin v obdobju od 1986. do 
1990. leta, z osnutkom dogo- 
vora (AS 55). 

Osnovna vsebina tega akta 
je v ugotavljanju obveznosti 
njegovih podpisnikov, da 
sprejmejo takšne ekonomske 
in druge ukrepe, s katerimi bo- 
do zagotovili realizacijo sred- 
stev Sklada, namenjenih zdru- 

ževanju in določenih z zako- 
nom o sredstvih Sklada fede- 
racije za kreditiranje hitrejšega 
razvoja gospodarsko manj raz- 
vitih republik in avtonomnih 
pokrajin v obdobju od 1986. do 
1990. leta. S tem namenom so 
predvidene tudi temeljne aktiv- 
nosti skupščin republik in 
skupščin avtonomnih pokrajin 
pri sprejemanju predpisov, s 
katerimi bi se odpravile dolo- 
čene administrativne ovire in 
bi se pospešil proces združe- 
vanja. 

Ta družbeni dogovor bo pri- 
speval tudi k uresničevanju 
opredelitev iz dolgoročnega 
programa ekonomske stabili- 
zacije, da mora proces združe- 
vanja dela in sredstev prerasti 
v temeljno obliko in metodo 
politike spodbujanja hitrejše- 
ga razvoja gospodarsko manj 
razvitih republik in SAP Ko- 

OSNUTEK DRUŽBENEGA DOGOVORA 
O ZDRUŽEVANJU DELA IN SREDSTEV NA PODLAGI 
SREDSTEV SKLADA FEDERACIJE 
ZA KREDITIRANJE HITREJŠEGA RAZVOJA GOSPO- 
DARSKO MANJ RAZVITIH REPUBLIK 
IN AVTONOMNIH POKRAJIN V OBDOBJU 
OD 1986. DO 1999. LETA - AS 55 

O osnutku dogovora bodo 
kmalu razpravljali delegati v 
Zboru republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ. 

Hitrejši izbor 
programov 

Ker so v preambuli predlaga- 
nega dogovora, kot njegovi 
udeleženci, navedeni Skupšči- 
na SFRJ in skupščine republik 
in avtonomnih pokrajin, Go- 
spodarska zbornica Jugoslavi- 
je in republiške ter pokrajinske 
gospodarske zbornice, prav 
tako pa tudi Sklad federacije 
za kreditiranje hitrejšega raz- 
voja gospodarsko manj razvi- 
tih republik in avtonomnih po- 
krajin in Združenje bank Jugo- 
slavija, je v določbi 1. člena 
izraženo njihovo soglasje, da 
prevzamejo aktivnosti in ukre- 
pe za hitrejšo realizacijo sred- 
stev sklada, namenjenih zdru- 
ževanju. 

V tem smislu so najprej do- 
ločene obveznosti skupščin 
republik in avtonomnih pokra- 
jin, da sprejmejo predpise, s 
katerimi bodo uredile način 
zbiranja teh sredstev, posto- 
pek verifikacije družbenoeko- 
nomske upravičenosti posa- 
meznih programov, ki ne sme 
biti daljši kot 60 dni od njiho- 

vega predlaganja oziroma po- 
enostavljanje postopka izbora 
programa, prav tako pa je po- 
trebno tudi določiti obseg 
sredstev, namenjenih kadrov- 
skim potrebam in znanstveno- 
raziskovalnemu, tehnično-teh- 
nološkemu in informativnemu 
prispevku izboljšanja te vrste 
združevania. 

Zaradi spodbujanja realiza- 
cije programa o združevanju 
dela in sredstev v gospodarsko 
manj razvitih republikah in 
SAP Kosovu so predvidene tu- 
di obveznosti določenih zvez- 
nih organov, in to v smislu za- 
gotavljanja določenih olajšav 
pri uvozu opreme in rezervnih 
delov in drugega blaga iz tuji- 
ne oziroma zadolževanja v tuji- 
ni. V tem smislu se predlaga 
zmanjševanje carinske stopnje 
za uvoz opreme in rezervnih 
delov, ki se ne proizvajajo v 
državi, potem določitev daja- 
tev za izravnavanje davčne 
obremenitve v višini 2%, za ca- 
rinsko evidentiranje pa v višini 
0,01%. Prav tako je predlaga- 
no, da organizacije združene- 
ga dela s teh območij za uvo- 
ženo opremo niso dolžne pla- 
čati takse na plačila tujini, prav 
tako pa je potrebno delovnim 
organizacijam pri zadolževa- 
nju v tujini za te namene omo- 
gočiti uporabo zunanjih kredi- 
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tov v višini 3%-nih točk od sku- 
paj 18% deviznega preliva po- 
oblaščene banke v preteklem 
letu. 

Ostali spodbujevalni 
ukrepi 

Po predlagani rešitvi morajo 
kvalitetnejše uresničevanje 
programa združevanja v neraz- 
vitih območjih omogočiti tudi 
določeni republiški in pokra- 
jinski organi z zmanjševanjem 
osnov za obračun davkov in 
prispevkov na dohodek OZD- 
ov, ki združujejo sredstva za 

trikratni znesek združenih 
sredstev v nerazvitih krajih ozi- 
roma s triletnim zmanjševa- 
njem davčne stopnje na doho- 
dek ozdom, ki so bili zgrajeni z 
združevanjem, in to v višini 
najmanj 30%. 

Prispevek k hitrejšemu zdru- 
ževanju in graditvi objektov iz 
programa skupnih vlaganj mo- 
rajo po osnutku dogovora dati 
tudi občine in samoupravne 
interesne skupnosti, in to tako, 
da brez nadomestila ali z na- 
domestilom, ki bi bilo 50% niž- 
je od predpisanega zneska, 
odstopale ali urejevale ustrez- 

no zemljišče oziroma infra- 
strukturne objekte. 

Združenje bank bi kot udele- 
ženec v tem dogovoru moralo 
predlagati poslovnim in dru- 
gim bankam, da v okviru 
ustreznega sporazuma zago- 
tovijo sredstva za realizacijo 
takšnih programov pod naju- 
godnejšimi pogoji. Ko se govo- 
ri o aktivnostih gospodarskih 
zbornic in Sklada federacije za 
kreditiranje hitrejšega razvoja 
gospodarsko manj razvitih re- 
publik in avtonomnih pokrajin, 
ki so predvidene s tem dogo- 
vorom, bi se le te morale odra- 

žati v organizaciji in usposab- 
ljanju ustrezne službe za 
spremljanje in spodbujanje 
procesa združevanja, v nuđe- 
nju pomoči pri pripravi in izbo- 
ru najboljših programov, v za- 
gotavljanju nujnih informacij 
in tudi v vodenju evidence o 
teh programih, njihovi realiza- 
ciji in učinkih. 

Na koncu osnutka dogovora 
je izraženo soglasje njegovih 
udeležencev, da bodo svoje 
predpise in akte uskladili s tem 
dokumentom v 60 dneh od nje- 
gove objave v Uradnem listu 
SFRJ. 

i 
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Ljubljana, 30. IX. 1986 

PERIODIČNI DELOVNI NAČRT 

Zbora združenega dela, Zbora občin in 

Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR 

Slovenije za IV. trimesečje 1986 

UVOD 

Podlaga za opredelitev nalog v periodičnem delovnem 
načrtu zborov Skupščine SR Slovenije za IV. trimesečje 
1986 je predvsem program dela Skupščine SR Slovenije 
za leto 1986. Periodični delovni načrt vsebuje tudi neka- 
tere zakone, za katere je bilo ocenjeno, da jih je treba 
zaradi njihove aktualnosti obravnavati in sprejeti še v 
tem programskem obdobju (npr. zakon o določitvi obvez- 
nosti plačevanja prispevka za pospeševanje družbeno 
organizirane proizvodnje hrane v letu 1987, uskladitev 
nekaterih zakonov z zakonom o prekrških, zakon o sod- 
nih taksah - valorizacija taks). V periodičnem delovnem 
načrtu niso predvidene nekatere zadeve, ki so bile sicer 
vsebovane v programu dela za letošnje leto. Ugotovljeno 
je bilo, da jih iz objektivnih razlogov ni mogoče obravna- 
vati v tem obdobju. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, 
ki je bil v teh primerih nosilec nalog, je zbore 13. in 17. 5. 
1986 obvestil o razlogih, zaradi katerih ni mogoče obrav- 
navati in sprejeti v predvidenih rokih naslednjih aktov: 
poročila o stanju vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji, 
predlog za izdajo zakona o presoji družbene in ekonom- 
ske upravičenosti investicijskih vlaganj, predloga za 
izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
varstvu zraka, analize o pogojih in kriterijih za skrajševa- 
nje in podaljševanje obratovalnega časa, osnutka 
zakona o sistemu družbenega planiranja in o družbenem 
planu SR Slovenije ter osnutka zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o skupnih osnovah svobodne 
menjave dela. 
Iz sporočil Izvršnega sveta je razvidno, da je priprava 
poročila o stanju vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji 
zahtevala temeljite predhodne raziskave. Zato bo Skupš- 
čini poročilo predloženo v mesecu oktobru letos, ko naj 
bi se začele najširše razprave o stanju vzgoje in izobra- 
ževanja v vseh okoljih. Glede na obremenjenost zborov z 
obravnavo planskih dokumentov v zadnjih mesecih leta 

je vsekakor smotrno, da se sicer začne obravnavati to 
poročilo čimprej, da pa se o tem razpravlja in odloča v 
začetku 1987. leta. Zaradi enakih razlogov je vodstvo 
skupščine skupaj s predstavniki izvršnega svetaocenilo, 
da bodo zbori v začetku prihodnjega leta obravnavali 
tudi naslednja vprašanja: poročilo o stanju na področju 
varstva In izboljšanja okolja, poročilo o nedovoljenih 
posegih v prostor in zakon o varstvu zraka. Navedena 
gradiva bo potrebno čimprej predložiti, da bo na razpo- 
lago dovolj časa za poglobljeno in kvalitetno razpravo v 
vseh zainteresiranih okoljih. Le tako bo zborom Skupš- 
čine SR Slovenije omogočeno sprejemanje preverjenih 
in v praksi izvedljivih odločitev. 

Iz dosedanjih sporočil Izvršnega sveta izhaja, da je ob 
obravnavi predloga za izdajo zakona o presoji družbene 
in ekonomske upravičenosti investicijskih vlaganj ugoto- 
vil, da so posamezna vprašanja še odprta in sklenil, da 
se zaradi širše verifikacije odprta vprašanja posredujejo 
v mnenje Republiškemu svetu za vprašanja družbene 
ureditve in Republiškemu svetu za razvoj in ekonomsko 
politiko. Po obravnavi v družbenih svetih bo izvršni svet 
navedeni zakon ponovno obravnaval in ga predložil v 
obravnavo Skupščini SR Slovenije. Glede na to bo ta 
zakon potrebno vključiti v program za prihodnje leto. 

Poseben problem predstavlja priprava osnutkov zako- 
nov o sistemu družbenega planiranja in o družbenem 
planu SR Slovenije ter o spremembah in dopolnitvah 
zakona o skupnih osnovah svobodne menjave dela. 
Zakona sta bila v skupščinski obravnavi v I. fazi zakono- 
dajnega postopka. Glede na številna vprašanja, ki so 
bila dana v razpravah ter glede na naročilo zborov za 
hkratno pripravo obeh zakonov, zlasti pa glede na raz- 
jasnjevanje nekaterih vprašanj, ki izhajajo iz kritične 
analize delovanja političnega sistema socialističnega 
samoupravljanja, bo potreben nekoliko daljši čas za pri- 
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pravo teh zakonov. Zato bo potrebno z vso odgovor- 
nostjo ob pripravi programa dela za leto 1987 ugotoviti, 
do kdaj je dejansko mogoče skupščini predložiti planski 
zakon in zakon o svobodni menjavi dela. 

Glede na analize pogojev in meril za skrajševanje 
delovnega časa in podaljševanje obratovalnega časa je 
potrebno ugotoviti, da je obravnava te problematike v 
letošnjem letu preuranjena. Zbor združenega dela je 
namreč julija letos sprejel na podlagi zakona o delovnih 
razmerjih ustrezen program preizkusnega skrajševanja 
delovnega časa. Zato bo mogoče navedeno analizo 
obravnavati, ko bodo preizkusi v organizacijah združe- 

. nega dela, na podlagi katerih naj bi bila analiza priprav- 
ljena, končani. 

V zvezi s predlogom za izdajo zakona o registru pro- 
storskih enot je Izvršni svet posredoval obvestilo, da je 
Republiška geodetska uprava že v letu 1985 začela s 
pripravo tega zakona, ni pa ga mogoče dokončno obliko- 
vati, dokler ne bo znana vsebina zveznega zakona o 
enotni evidenci teritorialnih enot. 

V periodičnem delovnem načrtu, ki vsebuje med dru- 
gim tudi orientacijske datume sej zborov, ni mogoče 
določno opredeliti obravnavanih aktov, ki so v pristojno- 
sti Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ in h kate- 
rim daje Skupščina soglasje. Zato so v uvodnem delu 
periodičnega delovnega načrta navedeni akti, ki so vse- 
bovani v delovnem načrtu Zbora republik in pokrajin za 
zadnje trimesečje letošnjega leta, in sicer: osnutek reso- 
lucije o politiki uresničevanja družbenega plana Jugo- 
slavije za obdobje od 1986. do 1990. leta za leto 1987 s 
spremljajočimi akti k resoluciji, zakon o spremembah in 
dopolnitvah zakona o Jugoslovanski banki za medna- 
rodno ekonomsko sodelovanje in skupnih finančnih 
organizacijah, zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o denarnem sistemu, zakon o spremembah in 
dopolnitvah zakona o Narodni banki Jugoslavije in enot- 
nem monetarnem poslovanju narodnih bank republik in 

• avtonomnih pokrajin, zakon o prenosu tehnologije med 
organizacijami združenega dela in tujimi osebami, zakon 
o proizvodnem sodelovanju med organizacijami združe- 
nega dela in tujimi osebami, zakon o določanju skup- 
nega zneska sredstev za financiranje programa in raz- 
voja modernizacije službe varnostne plovbe na pomor- 
skih plovnih poteh in enak zakon o notranjih plovnih 
poteh, zakon o določitvi skupnega zneska sredstev za 

financiranje programa modernizacije dela zvezne 
uprave za radio zveze, zakon o določitvi skupnega zne- 
ska sredstev za financiranje programa razvoja in moder- 
nizacijo carinske službe od 1986. do 1990. leta, zakon o 
sprememban in dopolnitvah zakona o sistemu družbene 
kontrole cen, zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o carinski tarifi. 

Med navedenimi akti niso predvideni ukrepi ter spre- 
membe in dopolnitve sistemskih zakonov, ki jih bo 
Zvezni izvršni svet predložil Skupščini SFRJ v jesenskem 
obdobju za uresničevanje letošnje resolucije in nalog na 
podlagi programa gospodarske stabilizacije. Glede na to 
bo potrebno ob sklicevanju posameznih sej periodični 
delovni načrt sproti dopolnjevati. V zvezi s tem bo 
potrebno nadaljevati s prakso, da se delegate in vse, ki 
se vključujejo v delo skupščine, čimprej seznani s pred- 
videnimi obravnavami in vsebino posameznih ukrepov. 
Ne glede na to, pa se bo potrebno nenehno prizadevati, 
da bodo tudi v teh primerih zagotovjeni vsaj minimalni 
pogoji za delo skupščine in njenih zborov. 

V periodičnem delovnem načrtu še ni mogoče predvi- 
deti obravnave nekaterih pomembnejših sistemskih 
zakonov, ki jih bo v tem obdobju sprejemal Zvezni zbor 
Skupščine SFRJ. Ob tem je potrebno omeniti zlasti spre- 
membe zakona o združnem delu, o katerih so se že 
začele predhodne razprave. Te akte bo glede na oceno 
delovnih teles skupščine in zborov ter delegatov iz SR 
Slovenije v Zveznem zboru skupščina obravnavala, ko ji 
bodo predloženi. Delovna telesa skupščine in zborov pa 
bodo sproti obravnavala tudi vrsto drugih vprašanj, ki jih 
obranavata zbora Skupščine SFRJ v svoji pristojnosti. 

V prilogi so navedene nekatere pomembnejše zadeve, 
ki naj bi jih najprej obravnavala delovna telesa, jih teme- 
ljito proučila in ocenila, ali je potrebna obravnava v 
posameznih zborih. S takim načinom dela bo mogoče 
delno razbremeniti delo zborov. 

V tem delu periodičnega delovnega načrta so dana 
nekatera dodatna pojasnila o izvajanju programa dela in 
o predvidenih obravnavah, ki jih še ni mogoče točno 
rokovno opredeliti. Periodični delovni načrt namreč ni 
mogoče dokončno določiti glede na to, ker razmere tako 
v družbenoekonomskem kot tudi v družbenopolitičnem 
življenju terjajo poseg republiške skupščine za vrsto 
primerov, ki jih ni mogoče naprej predvideti. 

SEJE ZBOROV 22. 10. 1986* 

1. POROČILO O STANOVANJSKEM 
GOSPODARSTVU V SR SLOVENIJI 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

Pristojna delovna telesa: odbori za družbenoekonomske 
odnose in razvoj, odbori za družbenopolitični sistem, odbor za 
urejanje prostora ter stanovanjska in komunalna vprašanja Zbora 
občin 
V obravnavi sodelujejo: Skupnost socialnega varstva Slovenije, 
Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije, Gospodarska zbornica 
Slovenije ' • 
Koordinator: Vlado Beznik, predsednik Zbora občin Skupščine SR 
Slovenije " 

2. POROČILO O STANJU VODA V SR SLOVENIJI 
- ANALIZA IZVAJANJA ZAKONA O MORSKEM 
RIBIŠTVU 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 

Pristojna delovna telesa: odbora za družbenoekonomske odnose 
in razvoj, odbor za urejanje prostora ter stanovanjska in komu- 
nalna vprašanja Zbora občin, odbor za kmetijstvo Zbora združe- 
nega dela, Komisija za varstvo človekovega okolja 
V obravnavi sodelujejo: RK SZDL Slovenije, Gospodarska zbor- 
nica Slovenije, Zveza vodnih skupnosti Slovenije 
Koordinator: Marija Zupančič-Vičar, podpredsednica Skupščine 
SR Slovenije 

3. ANALIZA URESNIČEVANJA ZAKONA O 
IZVRŠEVANJU KAZENSKIH SANKCIJ 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: odbori za družbenopolitični sistem, 
Zakonodajno-pravna komisija, Komisija za pravosodje, Komisija za 
družbeno nadzorstvo 
V obravnavi sodelujeta: RK SZDL Slovenije, Vrhovno sodišče SR 
Slovenije 
Koordinator: Valerija Škerbec, predsednica Družbenopolitičnega 
zbora Skupščine SR Slovenije 

4. PREDLOGI ZA IZDAJO ZAKONOV O 
SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONOV 
O: 
- prometu z nepremičninami, 
- zdravstvenem nadzorstvu nad živili, 
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- položaju in pooblastilih Rdečega križa Slovenije, 
- zdravstvenih ukrepih pri uresničevanju pravice do svobodnega 
odločanja o rojstvu otrok, 
- zdravstvenem nadzoru nad člani posadke trgovske mornarice, 
- Triglavskem narodnem parku, 
- naravni in kulturni dediščini, 
- kulturnoumetniških dejavnostih in o posredovanju kulturnih 
vrednot, 
- knjižničarstvu, 
- Spominskem parku Trebče, 
- založništvu, 
- obveznem pošiljanju tiskov, 
- sladkovodnem ribištvu, 
- varstvu rastlin pred boleznimi in škodljivci, 
- prepovedi nomadske paše, 
- geodetski službi, 
- temeljni geodetski izmeri, 
- zemljiškem katastru, 
- katastru komunalnih naprav, 
- imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb, 
- prekrških zoper javni red in mir, 
- javnih shodih in javnih prireditvah, 
- varnosti na javnih smučiščih, 
- društvih, 
- osebni izkaznici, 
- varnosti pomorske plovbe, 
- pravnem položaju verskih skupnosti v SR Sloveniji in 
- seizmološki službi 
s predlogi zakonov 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: Komisija za pravosodje, odbora za druž- 
benopolitični sistem 
Koordinator: Valerija Škerbec, predsednica Družbenopolitičnega 
zbora Skupščine SR Slovenije 

'Zbor združenega deta in Zbor občin na tej seji obravnavata še 
naslednje akte: predlog zakona o ratifikaciji konvencije o čezmer- 
nem onesnaževanju zraka na velikih razdaljah; predlog zakona o 
ratifikaciji resolucije A. 464 (XII) - amandmaji k mednarodnim pravi- 
lom za izogibanje trčenju na morju, 1972; pobuda za sklenitev dogo- 
vora o temeljnih kriterijih za izračun in valorizacijo katastrskega 
dohodka, z osnutkom dogovora; predlog za soglasje h kandidaturi 
Zveze za šport in rekreacijo invalidov Jugoslavije za organizacijo 
odprtega prvenstva Evrope v sedeči odbojki (Sarajevo, 25. - 28. 
junija 1987). Zbor združenega dela pa obravnava tudi pobudo za 
sklenitev dogovora o usmerjanju dela kreditnega potenciala bank 
preko Jugoslovanske banke za mednarodno ekonomsko sodelova- 
nje za kreditiranje izvoza opreme ladij In izvajanje investicijskih del v 
tujini na kredit v letu 1986, s predlogom dogovora. 

SEJE ZBOROV 19. 11.1986 

1. OSNUTEK RESOLUCIJE O URESNIČEVANJU 
DRUŽBENEGA PLANA SR SLOVENIJE 
ZA OBDOBJE 1986 D0 1990 V LETU 1987 
S SPREMLJAJOČIMI AKTI 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: Skupina delegatov vseh zborov za 
spremljanje uresničevanja planskih aktov, odbori za družbenoeko- 
nomske odnose in razvoj 
V obravnavi sodelujejo: RK SZDL Slovenije, RS Zveze sindikatov 
Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije in ustrezne samou- 
pravne interesne skupnosti družbenih dejavnosti in materialne 
proizvodnje 
Koordinator: Valentin Dvojmoč, predsednik Zbora združenega 
dela Skupščine SR Slovenije 

2. PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O PRORAČUNU 
SR SLOVENIJE ZA LET01987 Z OSNUTKOM 
ZAKONA 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin „ 

Pristojna delovna telesa: Odbor ZZD za finance in kreditno-mone- 
tarno politiko, Odbor ZO za finance 
Koordinator: Valentin Dvojmoč, predsednik Zbora združenega 
dela Skupščine SR Slovenije 

3. PREDLOG ZAKONA O UKREPIH ZA 
POSPEŠEVANJE PROIZVODNJE HRANE IN 
ZAGOTAVLJANJE OSNOVNE PRESKRBE TER O 
SAMOUPRAVNI INTERESNI ORGANIZIRANOSTI 
NA TEH PODROČJIH 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: odbora za družbenoekonomske odnose 
in razvoj, odbora za družbenopolitični sistem, odbora za finance, 
Odbor ZZD za kmetijstvo 
V obravnavi sodeluje: RK SZDL Slovenije 
Koordinator: Valentin Dvojmoč, predsednik Zbora združenega 
dela Skupščine SR Slovenije 

4. PREDLOG ZAKONA O DOLOČITVI OBVEZNOSTI 
PLAČEVANJA PRISPEVKA ZA POSPEŠEVANJE 
DRUŽBENO ORGANIZIRANE PROIZVODNJE 
HRANE V LETU 1987 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: odbora za finance, odbora za družbeno- 
ekonomske odnose in razvoj, odbor ZZD za kmetijstvo 
Koordinator: Valentin Dvojmoč, predsednik Zbora združenega 
dela Skupščine SR Slovenije 

5. PREDLOG ZAKONA O ZAGOTAVLJANJU 
SREDSTEV ZA REPUBLIŠKE BLAGOVNE 
REZERVE V LETU 1987 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: odbora za finance, odbora za družbeno- 
ekonomske odnose in razvoj 
Koordinator: Valentin Dvojmoč, predsednik Zbora združenega 
dela Skupščine SR Slovenije 

6. PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O ZAJAMČENEM 
OSEBNEM DOHODKU IN IZPLAČEVANJU 
OSEBNIH DOHODKOV V ORGANIZACIJAH 
ZDRUŽENEGA DELA, KI POSLUJEJO Z IZGUBO 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojen: Zbor združenega dela 
Pristojna delovna telesa: Odbor za družbenoekonomske odnose 
in razvoj, odbor za finance in kreditno-monetarno politiko 
V obravnavi sodeluje: Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije, 
Gospodarska zbornica Slovenije 
Koordinator: Valentin Dvojmoč, predsednik Zbora združenega 
dela Skupščine SR Slovenije 

7. PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 
O SOFINANCIRANJU PROGRAMA OBNOVE 
IN MODERNIZACIJE ODDAJNIŠKEGA 
IN PRENOSNEGA SISTEMA RTV LJUBLJANA 
V OBDOBJU 1987-1990 Z OSNUTKOM ZAKONA 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: odbora za finance, Komisija za informi- 
ranje 
V obravnavi sodeluje: RK SZDL Slovenije 
Koordinatr: Marija Zupančič-Vičar, podpredsednica Skupščine SR 
Slovenije 

8. OSNUTEK ZAKONA O PEDAGOŠKI SLUŽBI 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije 
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Pristojna delovna telesa: Skupina delegatov vseh zborov za druž- 
bene dejavnosti, odbori za družbenopolitični sistem 
Koordinator: Marija Zupančič-Vičar, podpredsednica Skupščine 
SR Slovenije 

9. PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH 
IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SODNIH TAKSAH 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovnije 

Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: Komisija za pravosodje, odbora za fi- 
nance 
Koordinator: Valerija Škerbec, predsednica Družbenopolitičnega 
Zbora Skupščine SR Slovenije 

10. PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O STROKOVNIH 
NASLOVIH 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojni: Zbor združenega dela, Zbor občin, Družbenopolitični 
zbor, Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije 
Pristojna delovna telesa: Skupina delegatov za družbene dejav- 
nosti, odbori za družbenopolitični sistem 
Koordinator: Marija Zupančič-Vičar, podpredsednica Skupščine 
SR Slovenije 

11. OSNUTEK PROGRAMA DELA ZBORA 
ZDRUŽENEGA DELA, ZBORA OBČIN 
IN DRUŽBENOPOLITIČNEGA ZBORA SKUPŠČINE 

SR SLOVENIJE ZA LETO 1987 
Predlagatelj: Skupine delegatov vseh treh zborov 
Pristojni zbori: Zbor združenega dela, Zbor občin, Družbenopoli- 
tični zbor 
Obravnavajo vsa delovna telesa 
Koordinator: Vlado Beznik, predsednik Zbora občin Skupščine 
SR Slovenije 

SEJE ZBOROV 10. 12. 1986 

1. OSNUTEK ZAKONA O PREVOZIH V CESTNEM 
PROMETU 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojna: Zbor združenega dela, Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: odbora za družbenpolitični sistem, 
odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj 
V obravnavi sodeluje: Republiška skupnost za ceste 
Koordinator: Vlado Beznik, predsednik Zbora občin Skupščine SR 
Slovenije 

2. PREDLOG ZAKONA O VARNOSTI V UREJENIH 
KOPALIŠČIH 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojna: Zbor združenega dela, Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: odbora za družbenopolitični sistem 
Koordinator: Vlado Beznik, predsednik Zbora občin Skupščine SR 
Slovenije 

3. PREDLOG ZAKONA O STEČAJU NAD 
OBRATOVALNICAMI SAMOSTOJNIH OBRTNIKOV 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojna: Zbor združenega dela, Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: odbori za družbenoekonomske odnose 
in razvoj, odbori za družbenopolitični sistem 
Koordinator: Vlado Beznik, predsednik Zbora občin Skupščine SR 
Slovenije 

SEJE ZBOROV 24. 12. 1986 

1. PREDLOG RESOLUCIJE O URESNIČEVANJU 
DRUŽBENEGA PLANA SR SLOVENIJE ZA 
OBDOBJE 1986 DO 1990 V LETU 1987 S 
SPREMLJAJOČIMI AKTI 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojni: Zbor združenega dela, Zbor občin, Družbenopolitični 
zbor 
Pristojna delovna telesa: Skupina delegatov vseh zborov za 
spremljanje uresničevanja planskih aktov, odbori za družbenoeko- 
nomske odnose in razvoj 
Koordinator: Valentin Dvojmoč, predsednik Zbora združenega 
dela Skupščine SR Slovenije 

2. PREDLOG ZAKONA O PRORAČUNU SR 
SLOVENIJE ZA LET01987 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojna: Zbor združenega dela, Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: odbora za finance 
Koordinator: Valentin Dvojmoč, predsednik Zbora združenega 
dela Skupščine SR Slovenije 

3. PREDLOG ODLOKA O DOLOČITVI IN RAZDELITVI 
SKUPNEGA ZNESKA DEVIZ ZA POTREBE 
REPUBLIŠKIH ORGANOV IN ORGANIZACIJ, 
DRUŽBENOPOLITIČNIH ORGANIZACIJ IN OŽJIH 
DRUŽBENOPOLITIČNIH SKUPNOSTI V SR 
SLOVENIJI ZA LET01987 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojna: Zbor združenega dela, Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: odbora za finance 
Koordinator: Vlado Beznik, predsednik Zbora občin Skupščine SR 
Slovenije 

4. PREDLOG ODLOKA O ODSTOPU POSEBNEGA 
REPUBLIŠKEGA DAVKA OD PROMETA 
PROIZVODOV OBČINAM V LETU 1987 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojna: Zbor združenega dela, Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: odbora za finance 
Koordinator: Vlado Beznik, predsednik Zbora občin Skupščine SR 
Slovenije 

5. PREDLOG ZAKONA O SOFINANCIRANJU 
PROGRAMA OBNOVE IN MODERNIZACIJE 
ODDAJNIŠKEGA IN PRENOSNEGA SISTEMA 
RTV LJUBLJANA V OBDOBJU 1987 DO 1990 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: odbora za finance, Komisija za informi- 
ranje 
Koordinator: Marija Zupančič-Vičar, podpredsednica Skupščine 
SR Slovenije 

6. PREDLOG PROGRAMA DELA ZBORA 
ZDRUŽENEGA DELA, ZBORA OBČIN 
IN DRUŽBENOPOLITIČNEGA ZBORA ZA LETO 1987 
S PREDLOGOM PERIODIČNEGA DELOVNEGA 
NAČRTA ZA I. TRIMESEČJE LETA 1987 
Predlagatelj: Skupina delegatov vseh treh zborov 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Obravnavajo vsa delovna telesa 
Koordinator: Vlado Beznik, predsednik Zbora občin Skupščine 
SR Slovenije 
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PRILOGA K OSNUTKU 

PERIODIČNEGA DELOVNEGA 

NAČRTA ZBORA SKUPŠČINE 

ZA IV. TRIMESEČJE (POVZETO 

IZ PROGRAMA SKUPŠČINE 

IN IZVRŠNEGA SVETA 

TER IZ SKLEPOV ZBOROV 

IN DRUGIH AKTOV) 

Pomembnejše zadeve, ki naj bi jih v skladu s 159. členom 
poslovnika skupščine predhodno obravnavala delovna telesa 
skupščine in zborov* 

1. OCENA URESNIČEVANJA UGOTOVITEV, 
PRIPOROČIL IN SKLEPOV SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE O ENOTNEM SISTEMU 
ORGANIZACIJE, ODGOVORNOSTI 
IN OBVEZNOSTI OB NARAVNIH IN DRUGIH 
NESREČAH V SR SLOVENIJI ZA LET01982 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Obravnavajo: Odbori za družbenopoliični sistem v oktobru 1986 
Koordinator: Vlado Beznik, predsednik Zbora občin Skupščine SR 
Slovenije 

2. INFORMACIJA O URESNIČEVANJU STALIŠČ 
IN SKLEPOV ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 
O STANJU NA PODROČJU DOMAČE OBRTI 
V SR SLOVENIJI 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Obravnavajo: Odbori za družbenopolitični sistem v oktobru 1986 
Koordinator: Vlado Beznik, predsednik Zbora občin Skupščine SR 
Slovenije 

3. SREDNJEROČNI PROGRAM SODELOVANJA 
IN AKTIVNOSTI NA NEGOSPODARSKIH PODROČJIH 

S SOSEDNJIMI DRŽAVAMI, NJIHOVIMI 
OBMEJNIMI DEŽELAMI IN ŽUPANIJAMI 
TER SLOVENSKO NARODNOSTNO SKUPNOSTJO 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Obravnavata: Komisija za mednarodne odnose, Komisija za 
narodnosti v oktoburu 1986 
Koordinator: Jože Knez, podpredsednik Skupščine SR Slovenije 

4. POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA 
O ZAGOTAVLJANJU IN USMERJANJU SREDSTEV ZA 
USPOSABLJANJE ZEMLJIŠČ ZA DRUŽBENO 
ORGANIZIRANO KMETIJSKO PROIZVODNJO 
V OBDOBJU 1982-1985 v LETU 1985 
Predlagatelj: Zveza vodnih skupnosti Slovenije 
Obravnavajo: Odbor ZZD za kmetijstvo in družbenoekonomske 
odnose in razvoj, Odbor ZO za družbenoekonomske odnose in 
razvoj v septembru oziroma oktobru 1986 
Koordinator: Vlado Beznik, predsednik Zbora občin in Skupščine 
SR Slovenije 

"Delovna telesa bodo obravnavala tudi druge zadeve, ki bodo glede na 
odprtost programa predložene skupščini v IV. trimesečju 1986. leta 

5. POROČILO O IZVAJANJU DOLOČBE ZAKONA 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA 
O OSNOVNI ŠOLI GLEDE ŠTEVILA UČENCEV 
V POSAMEZNIH ODDELKIH (1. člen zakona - Uradni 
list SRS, št. 29/86) 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Obravnavajo: Skupina delegatov vseh zborov za družbene dejav- 
nosti, odbor ZZD za druženopolitični sistem v oktobru 1986 
Koordinator: Marija Zupančič-Vičar, podpredsednica Skupščine 
SR Slovenije 

6. INFORMACIJA O URESNIČEVANJU ZAKONA 
O PRAVNI POMOČI 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Obravnavajo: Zakonodajno-pravna komisija, Komisija za pravoso- 
dje, odbori za družbenopolitični sistem v decembru 1986 
Koordinator: Valerija Škerbec, predsednica Družbenopolitičnega 
zbora Skupščine SR Slovenije 

7. POROČILO O STANJU VZGOJE 
IN IZOBRAŽEVANJA V SR SLOVENIJI 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Obravnavajo: skupina delegatov'za družbene dejavnosti, odbori 
za družbenopolitični sistem v drugi polovici oktobra 1986 
Koordinator: Marija Zupančič-Vičar, podpredsednica Skupščine 
SR Slovenije 

8. POROČILO O IZVAJANJU SKLEPOV SLUŽBE 
DRUŽBENEGA KNJIGOVODSTVA V ZVEZI 
Z ELEKTROGOSPODARSTVOM 
IN PREMOGOVNIŠTVOM V SR SLOVENIJI 
OB PREGLEDU ZAKLJUČNIH RAČUNOV 
ZA LETO 1985 
Predlagatelj: Služba družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji - 
Centrala Ljubljana 
Obravnavajo: Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj, 
odbori za finance, Komisija za družbeno nadzorstvo v prvi polovici 
novembra 1986 
Koordinator: Valentin Dvojmoč, predsednik Zbora združenega 
dela Skupščine SR Slovenije 

9. INFORMACIJA O PRIMERJAVI ENERGETSKIH 
BILANC SR SLOVENIJE ZA LET11985 IN 1986 
S PODROBNEJŠO OBRAZLOŽITVIJO POSAMEZNIH 
POSTAVK, ZLASTI GLEDE NOVIH OBVEZNOSTI 
Predlagatelj: Republiška energetska skupnost in Posebna samou- 
pravna interesna skupnost za elektrogospodarstvo in premogovni- 
štvo SR Slovenije 
Obravnavajo: odbori za družbenoekonomske odnose in razvoj v 
prvi polovici novembra 1986 
Koordinator: Valentin Dvojmoč, predsednik Zbora združenega 
dela Skupščine SR Slovenije 

10. ZAKON O ORGANIZACIJAH ZDRUŽENEGA 
DELA, KI JIH USTANAVLJAJO DELOVNI LJUDJE 
IN CIVILNOPRAVNE OSEBE NA PODLAGI 
350. ČLENA ZAKONA O ZDRUŽENEM DELU 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Obravnavajo: Komisija za spremljanje izvajanja zakona o združe- 
nem delu, odbori za družbenopolitični sistem 
Koordinator: Valerija Škerbec, predsednica Družbenopolitičnega 
zbora Skupščine SR Slovenije 
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