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SKUPŠČINE SR SLOVENIJE IN Ljubljana, 24. 2.1987 

SKUPŠČINE SFR JUGOSLAVIJE Letnik XIII, štev. 5 

ZA DELEGACIJE IN DELEGATE Cena 100 din 

SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE 
18. marca 1987 

Seje Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopoli- 
tičnega zbora Skupščine SR Slovenije so sklicane za sredo, 
18. marca 1987. 

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

- predlog Predsedstva SFR Jugoslavije, da se začne posto- 
pek za spremembo Ustave Socialistične federativne republike 
Jugoslavije; 

- predlog odloka o ustanovitvi Komisije Skupščine SR 
Slovenije za ustavna vprašanja in o izvolitvi njenih članov; 

- osnutek odloka o strategiji tehnološkega razvoja Sociali- 
stične federativne republike Jugoslavije; 

- predlog sprememb in dopolnitev družbenega dogovora o 
skupnih osnovah in merilih za samoupravno urejanje odno- 
sov pri pridobivanju in delitvi dohodka v SFR Jugoslaviji; 

- osnutek sprememb in dopolnitev družbenega dogovora o 
skupnih osnovah in merilih za samoupravno urejanje odno- 
sov pri pridobivanju in delitvi dohodka v SR Sloveniji; 

- predlog za izdajo zakona o ustanavljanju delovnih orga- 
nizacij, ki jih ustanavljajo delovni ljudje in civilne pravne 
osebe, s tezami; 

- pobudo za sklenitev dogovora o enotnem urejanju pogo- 
jev in načinov za opravljanje gospodarskih dejavnosti s samo- 
stojnim delom s sredstvi v lasti občanov, pogodbenih organi- 
zacij združenega dela in združevanja v zadruge; 

- predlog periodičnega delovnega načrta zborov Skupš- 
čine SR Slovenije za II. trimesečje 1987. 

Zbor združenega dela in Zbor občin bosta obravnavala 
tudi: 

- osnutka zakonov o spremembah in dopolnitvah zakona o 
sredstvih Sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja 
gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin v 
obdobju 1986-1990; 

- osnutek zakona o preložitvi vračanja anuitet za kredite, 
dane organizacijam združenega dela z ozemlja SR Črne gore! 

SR Makedonije in SAP Kosovo iz sredstev Sklada federacije 
za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih 
republik in avtonomnih pokrajin, ki zapadejo v obdobju 
1987-1990; 

- osnutek zakona o odložitvi vračila kreditov in drugih 
plačil pooblaščenih bank na območju SR Makedonije, SR 
Črne gore in SAP Kosovo; 

- osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah 2akona o 
kritju tečajnih razlik iz zunanjih kreditov; 

- osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o 
predračunu prihodkov in odhodkov tečajnih razlik iz določe- 
nih zunanjih kreditov za leto 1987; 

- osnutek zakona o dopolnitvi zakona o dopolnilnih sred- 
stvih republikam in avtonomnim pokrajinam v obdobju 
1986-1990; 

- osnutek zakona o določitvi skupnega zneska sredstev za 
financiranje programa pridobivanja stanovanj za potrebe 
zveznih organov v obdobju 1987-1990; 

- predlog zakona o varstvu prebivalstva pred nalezljivimi 
boleznimi; 

- odločbo Ustavnega sodišča SR Slovenije v zvezi s 23. 
členom zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in 
predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o pokojnin- 
skem in invalidskem zavarovanju s predlogom zakona; 

- pobudo za sklenitev dogovora o spremembi dogovora o 
uskladitvi temeljev politike obdavčevanja meničnih kreditov 
ter o izdajanju enotnih meničnih golic in njihovem dajanju v 
obtok z osnutkom dogovora; 

- predlog zakona o ratifikaciji mednarodne konvencije o 
usklajenem sistemu imenovanj in šifrskih oznak blaga in 
protokola o spremembi in dopolnitvi mednarodne konvencije 
o usklajenem sistemu imenovanj in šifrskih oznak; 

- predlog zakona o ratifikaciji konvencije Mednarodne 
organizacije dela št. 159 o poklicni rehabilitaciji in zaposlova- 
nju invalidov; 

- predlog odloka o valorizaciji katastrskega dohodka; 
- soglasje k statutu Pedagoške fakultete v Mariboru; 
- soglasje k statutu Odvetniške zbornice Slovenije. 

Vsi trije zbori imajo na dnevnem redu sej še: 
- volitve in imenovanja 
- pobude, predloge in vprašanja delegatov oziroma druž- 

benopolitičnih organizacij. 

PRILOGA: 

REGISTER POROČEVALCA ZA LETO 
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PERIODIČNI DELOVNI NAČRT 
Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR 
Slovenije za I. trimesečje 1987 



PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 
18. februarja 1987 

Delegati Zbora zdruznega dela, Zbora občin in Družbeno- 
političnega zbora so na skupnem zasedanju poslušali: 

uvodno besedo k informaciji Izvšrnega sveta Skupščine 
SR Slovenije o tekočih gospodarskih gibanjih in nalogah na 
začetku leta. ki |o |e podal član Izvršnega sveta in predsednik 
republiškega komiteia za družbeno planiranje Milivoj Samar; 

uvodno besedo Izvršnega sveta Skupščine SR Slovnei|e 
k predlogu zakona o prispevku iz dohodka temeljnih organi- 
zacij zdruznega dela za sanacijo izgub organizacij zdruznega 
dela elektrogospodarstva in premogovništva, nastalih v letu 
1986, ki |o je podal podpredsendik Izvršnega sveta Janez 
Bohorič. 

Zbor zdruznega dela, Zbor občin in Druzenopolitični zbor 
so sprejeli: 

sklep ob obravnavi poročila delegacije Skupščine SR 
Slovenije v zboru republik in pokrajin Skupščine SFR Jugo- 
slavije o sprejemanju aktov na sejah zbora v decembru 
1986; 

sklep o obravnavi informacije Izvšrnega sveta Skupš- 
čine SR Slovenije o ukrepih in nalogah, ki izhajajo iž spreje- 
tih planskih aktov za leto 1987 in drugih aktov; 

- ugotovitev, stališča in sklepe o obravnavi poročila o 
preobrazbi vzgoje in izobraževanja; 

sklep ob obravnavi pobude za spremembe in dopolni- 
tve družbenega dogovora o spodbujanju in vrednotenju 
ustvarjalnosti v SFR Jugoslaviji, s pred osnutkom spre- 
memb in dopolnitev družbenega dogovora. 

Zbor zdruznega dela in Zbor občin sta sprejela tudi: 
predlog odloka o soglasju k predlogu družbenega dogo- 

vora o združevanju dela in sredstev iz naslova sredstev Sklada 
federacij za kreditiranje hitrejšega razvoia gospodarsko 
mani razvitih republik in avtonomnih pokrajin v obdobju 
1986 1990; 

sklep ob obravnavi dopolnilnih predlogov Skupščine 
SAP Kosovo k družbenemu dogovoru o" posebnih ukrepih za 
uresničevanje politike-najhitrejšega razvoja SAP Kosovo v 
obdobju 1986 1990; 

predlog zakona o prispevku iz dohodka temeljnih orga- 
nizacii združnega dela za sanacijo organizacij zdruznega dela 
elektrogospodarstva in premogovništva, nastalih v letu 1986; 

predlog zakoan o prenehaniu veljavnosti zakona o zade- 
vah posebnega družbenega pc.nena in o postopku obvez- 
nega sporazumevanja na področju računalništva; 

predlog zakona o določitvi stopnje za združevanje sred- 
stev rezerv v Sklad skupnih rezerv gospodarstva Slovenije v 
letu 1987 za zavezance, ki niso sklenili samoupravnega spora- 
zuma; 

predlog oflloka q soglasju k predlogu zakona o ratifika- 
ciji protokola h konvenciji o prekomejnem onesnaževanju 
zraka na velike razdalje iz leta 1979 o dolgoročnem financira- 
nju programa sodelovanja za spremljanje in oceno prekomej- 
nega prenosa onesnažujočih snovi v zraku na velike razdalje v 
Evropi; 

predlog odloka o soglasju k predlogu zakona o ratifiak- 
ciji Evropske kulturne konvencije; 

predlog odloka o soglasju k predlogu zakona o ratifika- 
ciji plačilnega sporzauma med SFR Jugoslavijo in Ljudsko 
socialistično republiko Albaniio; 

sklep ob obravnavi predloga za soglasje h kandidaturi 
Ragby zveze Jugoslavije za organiazcijo mladinskega prven- 
stva mednarodne amaterske federacije v ragbiju (FIRA), ki bo 
leta 1988 v Makarski; 

sklep ob obravnavi preldoga za soglasje h kandidaturi 
Letalske zveze Jugoslavije in Aerokluba »Franjo Kluz« 
Zemun za organizacijo VII svetovnega prvenstva v raketnem 
modelarstvu 1987. leta v Beogradu. 

Zbor združenega dela je sprejel še: 
sklep ob obravnavi osnutka zakona o skupnih finančnih 

organizacijah 

sklep ob združitvi v Skupnost industrije orožja in vojaške 
opreme Jugoslavije; 

sklep ob obravnavi osnutka zakona o spremembi zakona 
o opravljanju gospodarskih dejavnosti v tujini. 

Zbor združenega dela. Zbor občin in Družbenopolitični 
zbor so sprejeli še predlog periodičnega delovnega načrta 
zbora za I. trimesečje 1987. 

Vsi trije zbori so sprejeli tudi: 
predlog odloka o izvolitvi sodnikov Sodišča združenega 

dela SR Slovenije; za sodnike tega sodišča so bili izvoljeni: 
Danica Črček, Dušan Deškovič, Tone Dolčič, Srečko 

Dolenc, Nevenka Dolgan, Marijan Dolinar, Miro Doltar, Kat- 
juša Gorjan, Miran Gorup, Andreja Janežič, Jernej Jeršan, 
Štefan Kalamar, Breda Koman, Marinka Kraško, Franc Kir- 
stan, Jožica Krošelj, Damjan Krt, Borut Lavrič, Herman Lich- 
tenneger, Vladimir Lozej, Marija Luft, Jože Matek, Branko 
Matkovič, Roman Mauri, Peter Medved, Albin Metež, Mari- 
jan Mir, Maks Ozvatič, Adolf Pajtler, Mojca Pečoler, Lidija 
Perenič-Koman, Franc Pevec, Igor Plestenjak, Zdenka 
Pogačnik, Antonija Prelec, STanko Prijatelj, Krešimir Puha- 
rič, Moimir Sibinčič, bojan Simonič, Nada Svete, Janez 
Šedivy, Savo Šifrer, Bojan Špicar, Franc Tekavec, Branko 
Troha, Boris Vavpotič, Rudolf Zupane, Robert Žerjal, Denis 
Žust. 

- predlog odloka o imenovanu namestnika družbenega 
pravobranilca samoupravljanja SR Slovenije; za namestnika 
družbenega pravobranilca samoupravljanja SR Slovenije; za 
namestnika družbenega pravobranilca samoupravljanja SR 
Slovenije je bil imenovan Jože Kristan; 

- predlog odloka o razrešitvi in imenovanju osmih članov 
Strokovnega sveta SR Slovenije za vzgojo in izobraževanje; v 
Strokovnem svetu za vzgojo in izobraževanje so bili razrešeni 
naslednji člani: Miloš KObe, Dušan Parazajda, Janez Poneb- 
šek, Martin Prašnički, France Pusar, Borsi Sovič, Janez 
Strnad in Andrej Šiljak; v Strokovni svet za vzgojo in izobra- 
ževanje so bili imenovani: Marko Gliha, Ana Kranjc, Jožica 
Metelko, Darko Opara, Darko Štrajna, Ivan Šušteršič, Peter 
VVinkler in Boštjan Zgonc. 

- sklep o ustanovitvi skupine delegat v vseh zborov Skupš- 
čine SR Slovenije za pripravo stališč Skupščine SR Slovenije 
k predlogu Predsedstva SFRJ, da se začne postopek za spre- 
membo ustave SFRJ in izvolitvi njenih članov v skupino dlega- 
tov so bili izvoljeni: 

za predsednika: Miran Potrč 
za člane: Jože Antolin, Danijel Božič, Dejan Bravničar, 

Uroš Dular, Franc Fašalek, Tone Jerovšek, Nuša Kerševan, 
Marjan Kotar, Miran Mihelčič, Maks Resnik, Milena Sedov- 
nik, Slavko Soršak, Tatjana Srebotnik, Grozdan Šinigoj, 
Valerija Škerbec, Ivan Torkar in Borut Valenti. 

POPRAVEK 
V Poročevalcu št. 4 z dne 12. 2. 1987 je prišlo pri objavi »Sklepa o 

povračilih stroškov delegatom za delo v Skupščini SR Slovenije 
oziroma o nadomestilih osebnega dohodka delegatom,« na strani 
20 in 21 do nekaterih napak: 

v preambuli na strani 20 se v osmi in deveti vrsti navedeni 
družbeni dogovor pravilno glasi: »Družbeni dogovor o skupnih 
osnovah in merilih za samoupravno urejanje odnosov pri pridobi- 
vanju in delitvi dohodka v SR Sloveniji (Uradni list SRS, št. 18-911/ 
86)-; 

na strani 21 pa se točka 15 glasi pravilno: 
»Komisija Skupščine SR Slovenije za volitve, imenovanja in 

administrativne zadeve spremlja izvajanje tega sklepa in ga po 
potrebi spreminja oziroma dopolnjuje.« 

2 poročevalec 



£^^^TAUŠĆAjN^PRIPORQĆILA ZBOROV SKUPŠČINE SRSj 

SKLEP 
zb°ra združenega dela in Zbora občin ob obravnavi »Informacije Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije o ukrepih in nalogah, ki izhajajo iz sprejetih planskih 
aktov za leto 1987 in drugih aktov 

Zbor združenega dela In Zbor občin 
skupščine SR Slovenije sta ob obravna• 
W »Informacije Izvršnega sveta Skupš- 
čine SR Slovenije o ukrepih In nalogah, 
ki Izhajajo Iz sprejetih planskih aktov za 
leto 1987 In drugih aktov« na sejah Zbo- 
ra združenega dela, Zbora občin In 
Družbenopolitičnega zbora dne 18. fe- 
bruarja 1987 na podlagi 260. člena po- 
slovnika Skupščine SR Slovenije spre- 
jela naslednji 

SKLEP: 

1. Zbor združenega dela in Zbor občin 
Skupščine SR Slovenije sprejemata »In- 
formacijo o nekaterih pomembnejših no- 
vostih v zveznih sistemskih zakonih, 
sprejetih v decembru 1986 ino potrebnih 
prilagoditvah republiških predpisov tem 
novostim« ter uvodno besedo predstav- 
nika Izvršnega sveta na sejah zborov 
Skupščine SR Slovenije dne 18. februarja 
1987. Zbora ugotavljata, da Informacija 
in uvodna beseda predstavljata ustrezno 
podlago za aktivni pristop k spremem- 
bam in dopolnitvam zakonov ter drugih 
predpisov v republiški pristojnosti, ki 
izhajajo iz zveznih aktov. 

2. Zbora poudarjata, da je treba opravi- 
ti vse potrebne aktivnosti, da bodo pod- 
zakonski predpisi k zveznim sistemskim 
zakonom ter ostali akti, ki operacionalizi- 
rajo rešitve (družbeni dogovor o skupnih 
osnovah in merilih za samoupravno ure- 
janje odnosov pri pridobivanju in delitvi 
dohodka v SFRJ, dogovor o usklajevanju 
davčnega sistema, dogovor o temeljih 
davčne politike in dogovor o skupnih os- 
novah financiranja splošnih družbenih in 
skupnih potreb) čimprej sprejeti, da bo 
omogočeno izvajanje teh predpisov in 
tudi spreminjanje republiških predpisov 
in planskih ter drugih aktov samouprav- 
nih organizacij in skupnosti. Zbora meni- 
ta, da je potrebno uresničiti sklep Zvez- 
nega zbora, ki je zadolžil Zvezni izvršni 
svet, da do 31. 5. 1987 obvesti Skupščino 
SFRJ o pripravah na izvedbo določb za- 
kona o celotnem prihodku in dohodku, ki 
naj bi začel veljati s 1. 7. 1987. Na tej 
osnovi bo mogoče celovito oceniti vpliv 
takšnih rešitev, še zlasti z vidika njihove 
uveljavitve med letom. Zagotoviti je po- 
trebno enotno izvajanje sistemske zako- 
nodaje v vseh republikah In pokrajinah. 

3. Zbora nalagata Izvršnemu svetu 
Skupščine SR Slovenije: 

- da v skladu z načrtom aktivnosti za 
prilagoditev republiških predpisov pravo- 
časno pripravi posamezne faze spre- 
memb in dopolnitev zakonov ter jih pred- 
loži Skupščini SR Slovenije; 

- da oceni vpliv sprejetih zveznih in 
republiških predpisov z narodnogosp- 

odarskega vidika in z vidika vpliva na 
organizacije združenega dela v material- 
ni proizvodnji, družbenih dejavnostih in 
družbenopolitičnih skupnostih. Po potre- 
bi naj predlaga spremembe oziroma do- 

polnitve resolucije o politiki uresničevanja 
družbenega plana SR Slovenije za ob- 
dobje 1986-1990 v letu 1987 ter družbe- 
nega plana SR Slovenije za obdobje 
1986-1990. 
4. Zbor združenega dela in Zbor občin z 

namenom, da se pospešijo aktivnosti v 
samoupravnih organizacijah in skupno- 
stih za uresničitev sistemskih zakonov 
ter za uskladitev planskih aktov, ugotav- 
ljata, da je potrebno: 

- da organizacije združenega dela na 
podlagi ocen vpliva novih zakonskih reši- 
tev na rezultate poslovanja in likvidnost- 
no situacijo takoj izvajajo aktivnosti za 
uresničevanje spremenjene zakonodaje, 
po potrebi dopolnijo in spremenijo plan- 
ske in druge akte ter izvedejo vse ostale 
aktivnosti za prilagoditev novi situaciji; 
- da samoupravne interesne skupno- 

sti družbenih dejavnosti in materialne 
proizvodnje ocenijo predvidene učinke 
nastalih sprememb. Po potrebi naj pri- 
pravijo strokovne podlage za prilagodi- 
tev programov, spremembo planskih in 
drugih aktov; 

- da banke in druge finančne organi- 
zacije pospešijo z aktivnostmi za realiza- 
cijo nalog, ki izhajajo iz spremenjene za- 
konodaje in drugih aktov. 

5. Zbora ugotavljata, da nadaljevanje 
zapletenih družbenih in gospodarskih 
razmer terja postopno vendar dosledno 
uveljavitev realnih ekonomskih kategorij. 
Neugodna gibanja na področju ekonom- 
skih odnosov s tujino terjajo ofenzivnej- 
šo politiko na tem področju, ki mora teme- 
ljiti zlasti na realnem tečaju dinarja in real- 

nem vrednotenju dinarskih sredstev. Po- 
večan izvoz oziroma večji interes in od- 
govornost izvoznikov in poslovnega 
bančništva za izvoz na konvertibilno ob- 
močje bo možno doseči le z usklajenim 
delovanjem ukrepov ekonomske politike, 
sistema ekonomskih odnosov s tujino, 
uvoznih pravic za potrebe izvoznikov ter 
tekočega plačevanja v tujino. 

Zbora poudarjata, da bo možno za- 
stavljene planske cilje in naloge uresniči- 
ti le z intenziviranjem in prestrukturira- 
njem proizvodnje, z odločnejšim spopa- 
dom z vsemi vzroki in žarišči inflacije, z 
večjo naslonitvijo na lastne sile ter s kre- 
pitvijo odgovornosti delavcev za lasten in 
družbeni razvoj. Temu je treba prilagoditi 
tudi ukrepe in aktivnosti družbenopolitič- 
nih skupnosti ter samoupravnih organi- 
zacij in skupnosti. 

Zbora nalagata Izvršnemu svetu 
Skupščine SR Slovenije, da še naprej 
sproti spremlja uresničevanje ključnih 
nalog in usmeritev iz srednjeročnega pla- 
na in resolucije ter da v primeru odsto- 
panj sprejme potrebne ukrepe in aktivno- 
sti, ki bodo zagotovili, da bodo naloge 
uresničene. 

Družbenopolitični zbor pa 
je na 11. seji 18. 2. 1987 
sprejel naslednje 
spremembe in dopolnitve 
sklepa k informaciji 
Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije o 
ukrepih in nalogah, ki 
izhajajo iz sprejetih 
planskih aktov za leto 
1987 in drugih aktov: 

V 1. točki se v prvem stavku beseda 
»sprejema« nadomesti z besedama »sez- 
nanila z«. 

V 1. točki se drugi stavek nadomesti z 
naslednjim besedilom: »Zbor soglaša, da 
informacija in uvodna beseda predstav- 
ljata ustrezno osnovo, na podlagi katere 
naj Izvršni svet pripravi spremembe in 
dopolnitve zakonov ter drugih podpisov 
v republiški pristojnosti, ki izhajajo iz 
zveznih aktov.« 

V 3. točki se druga alinea v celoti nado- 
mesti z naslednjim besedilom: 

- »da oceni vpliv sprejetih zveznih in 
predlaganih republiških predpisov z na- 
rodnogospodarskega vidika, z razvojne- 
ga vidika, kot je bil opredeljen v planu, in 
z vidika vpliva na organizacije združene- 
ga dela v materialni proizvodnji, družbe- 
nih dejavnostih in družbenopolitičnih 
skupnostih.« 

V 5. točki se u tretjem odstavku za 
besedami »srednjeročnega plana in re- 
solucije« celotno nadaljnje besedilo na- 
domesti z naslednjim: »ter, da na podlagi 
ugotovitev iz poročila in gospodarskih 
gibanj oceni, ali je še pred majsko anali- 
zo potrebno Skupščini SR Slovenije po- 
ročati in predlagati sprejem ukrepov in 
aktivnosti, ki bodo zagotovili, da bodo 
naloge iz resolucije uresničene.« 

poročevalec 
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UGOTOVITVE, STALIŠČA IN SKLEPI 
Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR 
Slovenije ob obravnavi poročila o preobrazbi vzgoje in izobraževanja* 

Zbor združenega dela, Zbor občin in 
Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije so ob obravnavi poročila o 
preobrazbi vzgoje in izobraževanja na 
sejah dne 18. februarja 1987 na podlagi 
253., 258., 260. in 261. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije sprejeli 

UGOTOVITVE, STALIŠČA IN 
SKLEPE 

l. 
Zbori Skupščine SR Slovenije na pod- 

lagi poročila o preobrazbi vzgoje in izo- 
braževanja ugotavljajo, da so temeljne 
značilnosti dosedanjega uresničevanja 
preobrazbe vzgoje in izobraževanja 
predvsem naslednje: 

1. Z zakonom o usmerjenem izobraže- 
vanju smo začrtali preobrazbo vzgoje in 
izobraževanja kot bistveno sestavino 
družbene preobrazbe, ki temelji na zna- 
nju kot pomembnem razvojnem dejavni- 
ku. V letih uvajanja usmerjenega izobra- 
ževanja se je okrepilo spoznanje, da je 
kakovostna strokovna usposobljenost in 
izobrazba vseh zaposlenih v združenem 
delu in ne le generacij, ki vstopajo vanj, 
pogoj za uspešno premagovanje gospo- 
darskega zastoja. To spoznanje pa se 
praktično še ne kaže v inovativni usmer- 
jenosti celotnega združenega dela, am- 
pak obstajajo v tem pogledu velike razli- 
ke. V nasprotju s takšnimi izhodišči preo- 
brazbe vzgoje in izobraževanja in njenimi 
temeljnimi cilji ter izhodišči dolgoročne- 
ga programa gospodarske stabilizacije 
današnji položaj organizacij združenega 
dela še ni dovolj odvisen od obsega in 
ravni znanja, ki ga vgrajujemo v proiz- 
vodnjo in gospodarjenje, pač pa je bolj 
odvisen od elementov, ki ne spodbujajo 
višjih izobraževalnih namer. Zaradi tega 
kadrovski razvoj ni deležen ustrezne po- 
zornosti in je najpogosteje prepuščen 
kratkoročnemu ukrepanju. V takšnih raz- 
merah je izobrazba nizko ovrednotena, 
že obstoječe znanje je slabo izkoriščeno, 
široka in nekritična uporaba določil o 
priznavanju z delom pridobljenih delov- 
nih zmožnosti pa še zmanjšuje njegov 
pomen. 

Tudi vzgojno-izobraževalne organiza- 
cije niso dovolj konkretno naravnane kot 
dejavniki, brez katerih ni mogoče doseči 
nobenega od bistvenih prednostnih raz- 
vojnih ciljev naše družbe. Zaradi tega tu- 
di nimamo celovitega dolgoročnega na- 
črta razvoja vzgoje in izobraževanja, s 
katerimi bi opredelili poti doseganja raz- 
vojnih ciljev za čas, ko se bodo današnji 
učenci vključevali v delo. O nedorečeno- 
sti mesta in vloge vzgoje in izobraževanja 
v družbenem razvoju priča tudi težavno 
in počasno preseganje njenega porabni- 
škega obravnavanja ter zanemarjanje 
dejstva, da pričakovani večji razvojni 
učinki te dejavnosti zahtevajo tudi 
ustrezno večja družbena vlaganja. 

Kritična spoznanja o tem so v zadnjem 
obdobju že sprožila konkretne družbene 

ukrepe, ki se kažejo v izboljšanju materi- 
alnih pogojev v šolstvu, v programskih in 
organizacijskih spremembah ter posto- 
poma tudi v večjem upoštevanju znanja v 
širšem krogu organizacij združenega 
dela. 

2. Preveč toge predstave o poenoteni 
srednji šoli niso ustrezno upoštevale ra- 
zlik v sposobnostih in nagnjenjih učen- 
cev, kar je v pedagoški praksi zniževalo 
kakovost vzgojno-izobraževalnih dosež- 
kov, zato rezultati reforme niso v skladu s 
pričakovanji in tudi ne z razvojnimi potre- 
bami družbe. Evalvacijske raziskave so 
potrdile, da se vsi učenci v usmerjenem 
izobraževanju niso mogli enakovredno 
usposobiti za delo in za nadaljnje izobra- 
ževanje. Potrdile so smotrnost ravnanja 
samih šol, ki so v okviru svoje odgovor- 
nosti uveljavile takšne oblike diferenci- 
acije, pri katerih so v danih materialnih in 
kadrovskih pogojih lahko dosegle boljše 
učne rezultate. To izkušnjo so upoštevala 
tudi izhodišča za sprotno prenovo sred- 
nješolskih vzgojno-izobraževalnih pro- 
gramov, ki jo je Strokovni svet SR Slove- 
nije za vzgojo in izobraževanje sprožil v 
preteklem šolskem letu. 

Načelo permanentnosti pri oblikovanju 
vzgojno-izobraževalnih programov ni do- 
sledno upoštevano, posledica tega je ne- 
nehno širjenje in drobljenje učne snovi. 
Številni drobni predmeti zmanjšujejo 
možnosti osredotočenja na temeljna zna- 
nja, zaradi tega pa se težje uresničuje 
tudi vzgojna vloga šole. 

S poudarjanjem vloge znanja v družbe- 
nem razvoju se ne zmanjšuje pomen 
vzgojne funkcije šole, saj je le-ta nepo- 
grešljiva pri spodbujanju ustvarjalne spo- 
sobnosti ljudi, pri razvijanju družbenih 
vrednot (zlasti odnosa do družbene last- 
nine in do dela), pri nenehnem bogatenju 
oblike demokratičnega usklajevanja sa- 
moupravnih interesov, nepogrešljiva pa 
ostaja vloga šole tudi pri usposabljanju 
za doživljanje in razvijanje kulture in za 
vzpostavljanje bolj humanih odnosov 
med ljudmi. Ta razsežnost ni bila dovolj 
upoštevana pri usposabljanju in izpopol- 
njevanju izobraževanja pedagoških de- 
lavcev. Prav tako se pri uresničevanju 
preobrazbe vzgoje in izobraževanja pre- 
malo opiramo na ustvarjalno pobudo pe- 
dagoških delavcev ter učencev oziroma 
študentov. 

V odvisnosti od stopnje tehnološke in 
upravljalske razvitosti organizacij zdru- 
ženega dela se oblikujejo tudi protislovni 
pogledi o perspektivi širšega izobraževa- 
nja za več poklicev hkrati. Nerazumeva- 
nje nujnosti tehnološkega prestrukturira- 
nja se podaljšuje v zanikanje pomena 
splošnega znanja, ki je najustreznejša 
podlaga za uspešno prilagoditev spreme- 
njenim pogojem dela. To je povezano 
tudi z različnimi možnostmi in z različno 
pripravljenostjo organizacij združenega 
dela za izvajanje učinkovitih programov 
pripravništva, ki bi po konceptu usmerje- 

nega izobraževanja morali usposobiti no- 
ve diplomante za samostojno opravljanje 
konkretnih del in nalog. 

3. Samoupravni odnosi kot neločljiva 
sestavina vzgojno-izobraževalne dejav- 
nosti v šolah niso ustrezno razviti in še 
posebej ne zagotavljajo aktivnega polo- 
žaja učencev oziroma študentov pri spre- 
jemanju najpomembnejših odločitev. Po- 
gosto so sveti šol le formalno udeleženi 
pri odločanju, predvsem pa niso organ- 
sko povezani s sicer močno razdrobljeno 
organiziranostjo ■ izobraževalnih skup- 
nosti. 

Izobraževalna skupnost Slovenije sa- 
mo s svojo usklajevalno vlogo ni uspela 
zagotavljati potrebne enotnosti izobraže- 
valne politike v republiki. Nujno presega- 
nje protislovnih stanj glede mreže šol, 
programov, materialnih pogojev za delo 
in podobno že dalj časa terja trdnejšo 
zasnovo takšne enotne izobraževalne po- 
litike, ki bo oprta na družbeno avtoriteto 
in odgovornost Skupščine SR Slovenije 
ter Skupščine Izobraževalne skupnosti 
Slovenije, kot njenega enakopravnega 
zbora, ter na okrepljeno strokovno pri- 
stojnost Strokovnega sveta SR Slovenije 
za vzgojo in izobraževanje v visokem šol- 
stvu pa tudi na obeh univerzah. Javna 
razprava je med drugim opozorila, da 
zahtevajo spremembe v tej smeri tudi 
ustrezne spremembe in dopolnitve zako- 
na o usmerjenem izobraževanju in zako- 
na o svobodni menjavi dela na področju 
vzgoje in izobraževanja. 

II. 
Z namenom, da bi se uspešneje razre- 

ševalo bistvena vprašanja preobrazbe 
vzgoje in izobraževanja, sprejemajo zbori 
Skupščine naslednja 

stališča 

1. Temeljni cilj vzgoje in izobraževanja 
je pridobivanje in uveljavljanje čim kako- 
vostnejšega znanja. Zbori zato poudarja- 
jo pomen sodobnega, prožnega in do- 
stopnega vzgojno-izobraževalnega siste- 
ma. V njem bodo vzgojno-izobraževalni 
programi podlaga za pridobivanje tistih 
znanj, ki bodo usposobili človeka za 
ustvarjalno obvladovanje družbenih raz- 
vojnih sprememb, zlasti tehnologije in 
organizacije, in ki ga bodo usposobili za 
razumevanje in razvoj kulture, za razvoj 
inovativnosti in za samoupravljanje. 

V oblikovanje vzgojno-izobraževalne- 
ga sistema se morajo celovito in organi- 
zirano vključiti ustrezne stroke z razisko- 
valnimi zmogljivostmi na tem področju in 
prevzeti svoj del odgovornosti tudi za 
spremljanje, dograjevanje in po potrebi 
predhodno preverjanje programov v 
praksi. Pedagoška stroka prevzema pri 
tem posebno odgovornost. Pri oblikova- 
nju in prenavljanju vzgojno-izobraževal- 
nih programov pa morajo sodelovati tudi 
organizacije združenega dela v gospo- 
darstvu in družbenih dejavnostih. Zbori 
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se zavzemajo za takojšnjo uvedbo pre- 
novljenih vzgojno-izobraževalnih proga- 
mov, kjer pa še niso zagotovljeni ustrezni 
pogoji, pa za njihovo postopno uveljav- 
ljanje, da bi lahko dosegli z vzgojno-izo- 
braževalnimi programi načrtovane 
učinke. 

Potrebujemo dobro in sodobno šolo, ki 
bo zagotavljala znanje za uresničenje te- 
ženj posameznika in družbenih potreb 
po osvajanju vedno novih znanj in ki bo 
usmerjala človeka na permanentno izo- 
braževanje ter usposabljanje skozi vse 
življenje. Potrebujemo tak vzgojno-izo- 
braževalni proces, ki bo v vseh progra- 
mih zagotavljal pridobivanje temeljnih 
splošnih in tudi humanističnih znanj in s 
tem omogočal večjo dostopnost in pre- 
hodnost vzgojno-izobraževalnega siste- 
ma. Sole morajo spremljati nova spozna- 
nja ter v skladu z ugotovljenimi potreba- 
mi gospodarstva nuditi širše možnosti 
izvajanja programov strokovnega izpo- 
polnjevanja. 

Da bi bistveno izboljšali učinkovitost 
izobraževanja je potrebno zagotoviti ka- 
kovostnejše usmerjanje, odpraviti raz- 
drobljenost predmetov, upoštevati opti- 
malne zmogljivosti šol, uvesti aktivnejše 
pedagoško didaktične pristope in razum- 
no obremeniti učence oziroma študente. 
Sprejeti je potrebno tudi konkretne pro- 
grame za zmanjšanje osipa, še posebej v 
prednostnih usmeritvah. Posebne druž- 
bene pozornosti morajo biti deležni tudi 
tisti učenci in študenti, ki so prekinili 
izobraževanje. Potrebno jim je ornogočiti 
usposobitev za tiste poklice, ki ustrezajo 
njihovim sposobnostim in nagnjenjem. 

Kakovostne premike na področju vzgo- 
je in izobraževanja bo mogoče doseči le 
z ustrezno usposobljenimi učitelji, moti- 
viranimi za lastno strokovno izpopolnje- 
vanje, da bodo postali nosilci inovacij in 
notranje šolske prenove. Posebno skrb je 
potrebno nameniti usmerjanju v pedago- 
ške poklice in izboljšanju družbenega 
položaja učitelja. 

Vse usmeritve glede razvoja vzgojno- 
izobraževalnega sistema je potrebno 
upoštevati tudi na specifičnih področjih 
izobraževanja kot sta šolstvo narodnosti 
in izobraževanje otrok z motnjami v du- 
ševnem in telesnem razvoju. 

2. O izenačevanju izobraževalnih mož- 
nosti učencev odločata že kakovostna 
predšolska vzgoja in predvsem dobra os- 
novna šola, saj so v znanju, ki ga posre- 
duje osnovna šola, nastale vrzeli tudi za- 
radi socialne diferenciacije, le-te pa s 
kasnejšim šolanjem le težko učinkovito 
popravimo. Tudi za naprej ostaja skrb 
naše družbe za dobro in izenačeno os- 
novno šolo, ki predpostavlja enako 
ovrednoten zagotovljeni program v vseh 
občinah in tak solidarnostni sistem, ki bo 
temeljil na bolj izenačeni obremenitvi de- 
lavcev v združenem delu. Uveljavitev 
takšne osnovne šole pa terja visoko 
usposobljene učitelje, ki s svojim zna- 
njem in ustvarjalno pobudo otroku dajejo 
perspektivo intelektualne rasti in zado- 
voljstvo ob novih spoznanjih. 

3. Rezultati evalvacijskih raziskav in 
družbenopolitične usmeritve narekujejo 
prenovo vzgojno-izobraževalnih progra- 
mov, v srednjem usmerjenem izobraže- 
vanju pa zahtevajo diferenciacijo izvaja- 

nja teh programov. Diferenciacija mora 
omogočiti, da se bodo vzgojno-izobraže- 
valni programi pri temeljnih predmetih 
izvajali na zahtevnejši ravni za učence z 
večjimi sposobnostmi in z željo po nada- 
ljevanju izobraževanja ter na manj zah- 
tevni ravni za učence, ki ne bodo nadalje- 
vali izobraževanja. Skupno vzgojno-izo- 
brazbeno osnovo v srednjem izobraževa- 
nju je potrebno določiti kot izobrazbeni 
standard v vseh vzgojno-izobraževalnih 
programih za pridobitev izobrazbe. 

Diferenciacija znotraj takšne skupne 
vzgojno-izobraževalne poti predpostav- 
lja, da imajo učenci glede na dosežene 
rezultate odprlo možnost prehajanja iz 
ene na drugo zahtevnostno raven izvaja- 
nja programa in med programi. Po tej 
poti je treba v vseh srednjih šolah doseči 
večjo učno prizadevnost in možnost pol- 
ne uveljavitve učencev prek njihovih izo- 
braževalnih dosežkov. Z uvedbo takšne 
oblike diferenciacije v šoli se povečuje 
tudi odgovornost pedagoških delavcev, 
ki jih je za nove naloge treba tudi stro- 
kovno usposobiti in jim zagotoviti ustrez- 
nejše pogoje dela. 

4. Usposobljenost diplomantov za za- 
četek dela je odvisna tudi od kakovostne 
izvedbe praktičnega dela vzgojno-izoba- 
ževalnih procesov, za kar nosijo odgo- 
vornost poleg šole tudi organizacije 
združenega dela. Zbori poudarjajo, da 
morajo organizacije združenega dela, ki 
so z uvedbo usmerjenega izobraževanja 
prevzele pomemben del odgovornosti za 
izvajanje delov vzgojno-izobraževalnih 
programov (proizvodno delo in delovna 
praksa) in za izvajanje pripravništva, te 
naloge učinkovito izvajali. Pri tem je tre- 
ba še nadalje razvijati strokovni in nor- 
mativni vidik pripravništva. Pogosta kriti- 
ka o nepripravljenosti diplomantov na 
nova opravila v obstoječi delitvi dela do- 
kazuje, da v nekaterih okoljih niso dojeli 
nove vloge pripravništva, v katerem se 
morajo diplomanti na podlagi v šoli pri- 
dobljenega znanja usposobiti za samo- 
stojno delo. Vračanje na staro vajeniško 
šolo pa je z vidika dolgoročnih razvojnih 
interesov združenega dela nesprejemlji- 
vo. V posameznih primerih (obrt) pa ni 
mogoče ne po eni ne po drugi poti prido- 
biti primerne usposobljenosti za delo, 
pač pa je razumevanje predvideti speci- 
fične načine izobraževanja, ki bodo v 
znatnejšem obsegu omogočali sprotno 
pridobivanje nujnih praktičnih izkušenj. 
Zbori se zavzemajo za bolj strokovno pri- 
pravo praktičnega usposabljanja, pri če- 
mer so pomembni ustrezni kadri, oprem- 
ljenost in sredstva. Zato naj bi izvajanje 
praktičnega usposabljanja prevzele 
predvsem tiste organizacije združenega 
dela posameznih strok, ki so v tehni- 
škem, tehnološkem in organizacijskem 
pogledu najnaprednejše. Diplomantom 
usmerjenega izobraževanja je potrebno 
zagotavljati njihovi izobrazbi primerna 
dela in jih omogočiti, da pridobljeno zna- 
nje ustvarjalno usposabljajo in ga stalno 
dopolnjujejo. Ob reševanju teh vprašanj 
je nujna spodbujevalna in usklajevalna 
vloga splošnih združenj in Gospodarske 
zbornice Slovenije. 

5. Nizka izobrazbena struktura zapo- 
slenih v združenem delu, ki prihaja v • 
ostro nasprotje z zahtevami za prestruk- 

turiranje gospodarstva in za prehod v 
inovacijsko družbo, opozarja, da ni mo- 
goče čakati le na nove, bolj izobražene 
generacije. Potrebno je vzpostaviti si- 
stem permanentnega izobraževanja, kar 
mora postati skupna skrb združenega 
dela in izobraževalnih organizacij. V ta 
namen je potrebno v družbi zagotoviti 
take pogoje, da bo postalo permanentno 
izobraževanje ekonomsko pogojena nuj- 
nost organizacij združenega dela in pra- 
vica ter dolžnost delavcev. V skladu s 
takšno usmeritvijo je stopnja izobrazbe 
pogoj za kakovostno opravljanje nalog. 
Kritično je potrebno preveriti prakso priz- 
navanja z delom pridobljene delovne 
zmožnosti ter določiti kriterije oziroma 
načine preverjanja, ki bodo zagotavljali, 
da bo po tej poti uveljavljeno znanje v 
praksi omogočalo enako delovno ustvar- 
jalnost kot izobrazbene stopnje. Proučiti 
je potrebno sistemsko urejanje teh vpra- 
šanj. 

6. V skladu z novimi zahtevami delov- 
nih procesov in zaradi zagotavljanja višje 
kakovosti življenja je potrebno bistveno 
razširiti izobraževanje odraslih. Odgovor- 
nost za to morajo prevzeti organizacije 
združenega dela s svojimi splošnimi 
združenji ter izobraževalne organizacije 
in izobraževalne skupnosti. V vseh izo- 
braževalnih organizacijah morajo na 
podlagi raziskav načrtovati širšo ponud- 
bo izobraževalnih programov, ki bodo 
prilagojeni konkretnim potrebam dela in 
bodo upoštevali delovne in življenjske iz- 
kušnje udeležencev izobraževanja ter nji- 
hova predhodna znanja. Tudi pri izobra- 
ževanju odraslih je potrebno zagotavljati 
kakovostna znanja, za kar so odgovorne 
izobraževalne organizacije, ki morajo za- 
gotavljati ustrezno usposobljene kadre in 
opremo. To odgovornost morajo prevzeti 
tudi delavske univerze in druge organiza- 
cije za izobraževanje odraslih, kadar 
prevzemajo naloge na tem področju. Za 
načrtovanje in razvijanje izobraževanja 
odraslih je potrebno združiti vse strokov- 
ne sile in doseči smotrno uporabo sred- 
stev za izobraževanje zaposlenih delav- 
cev v združenem delu. 

7. Dosedanji način obravnavanja na- 
darjenih učencev in študentov, ki dose- 
gajo nadpovprečne rezultate na področ- 
ju izobraževanja in u drugih oblikah 
ustvarjalnosti, ni zagotavljal njihovega 
optimalnega razvoja. Ob dopolnitvah šti- 
pendijskega sistema, ki se že uveljavlja, 
je potrebno uveljaviti odgovornost peda- 
goških delavcev za ustreznejše strokov- 
no spremljanje generacij, bolj celovito 
vrednotenje dosežkov učencev v šoli in 
oblikovati sistem tekmovanj in alternativ- 
nih oblik pridobivanja znanja na vseh te- 
meljnih področjih skupaj z ustanavlja- 
njem centrov za ustvarjalno delo mladih. 
Velik pomen nadarjenosti narekuje, da se 
ob šoli čimbolj uskladijo vsi dejavniki v 
družbi, ki so pomembni za njeno razvija- 
nje in uveljavljanje, od staršev do razi- 
skovalnih organizacij. Nevomno je pri 
tem najpomembnejša šola, ki bo morala 
s kakovostnejšim vzgojno-izobraževal- 
ni ni delom in z ustrezno usposobljenimi 
učitelji uveljaviti višje kriterije znanja in 
spodbujati k ustvarjalnosti in visokim uč- 
nim dosežkom. 

poročevalec 5 



8. Dolgoročno planiranje potreb po ka- 
drih, ki mora biti skladno z dolgoročnimi 
usmeritvami družbenega razvoja, je ne- 
nadomestljiva podlaga dolgoročnega 
planiranja vzgoje in izobraževanja. 

V splošnih združenjih in v drugih aso- 
ciacijah združenega dela je potrebno iz- 
delati analizo sedanjih kadrovskih raz- 
mer v gospodarskih dejavnostih oziroma 
v panogah in negospodarstvu. Na podla- 
gi tekočih in razvojnih planov prestruktu- 
riranja proizvodnje in tehnologije organi- 
zacij združenega dela ter posameznih 
dejavnosti je potrebno izdelati vsebinske 
programe kadrovske prenove in na teh 
podlagah planirati izobraževanje (obseg 
vpisa, zahtevnost programov in mreža 
šol) in poklicno usmerjati v izobraževanje 
mladino in že zaposlene delavce. Pro- 
gramsko strukturo in razmestitev vzgoj- 
no-izobraževalnih programov je potreb- 
no uskladiti z opredeljeno politiko regi- 
onalnega razvoja in kot poglavitni kriterij 
upoštevati kakovost vzgojno-izobraže- 
valnega procesa. 

Posebno skrb je potrebno nameniti 
strokovni rasti in uveljavitvi kadrovsko 
izobraževalnih služb v organizacijah 
združenega dela in nadaljnjemu uveljav- 
ljanju štipendijskega sistema, ki bo spod- 
bujal k čim boljšim učnim dosežkom in 
prispeval k izobraževanju na višjih stop- 
njah. Odgovorno nalogo imajo tudi izo- 
braževalne organizacije, ki morajo 
spremljati štipendiranje svojih učencev 
in študentov, sodelovati s štipenditorji in 
predlagati učence in študente z nadpov- 
prečnimi rezultati štipendijskim skladom 
v občini in drugod. 

9. Odločilnega pomena za hitrejšo 
kvalitetno rast visokošolskega izobraže- 
vanja je samoupravna in strokovna inte- 
gracija v okviru univerz. Univerzi naj 
ustvarjalno oblikujeta in uresničujeta 
programsko in kadrovsko prenovo viso- 
košolskega študija, za kar bo dal med 
drugim podlago projekt dolgoročnega 
razvoja visokega šolstva, ki ga izvajata 
obe univerzi s sodelovanjem z združenim 
delom. Z uveljavljanjem načrtne preo- 
brazbe visokega šolstva bo tudi jasneje 
opredeljena odgovornost visokega šol- 
stva do potreb družbenega razvoja, zato 
Skupščina ta prizadevanja in izvajanje 
projekta podpira. Prevzeti mora pobudo 
za celovitejši pristop k podiplomskemu 
izobraževanju, zagotavljanju raziskoval- 
ne in izobraževalne opreme in tesnejše- 
mu sodelovanju med disciplinami in fa- 
kultetami pri izobraževalnih in razisko- 
valnih programih. Trdneje organizirani 
univerzi bosta tudi jamstvo za uveljavlja- 
nje višjih kriterijev pri ocenjevanju znan- 
stvenih in pedagoških dosežkov v habili- 
tacijskem postopku. Potrebno je preveriti 
ustreznost normativnih podlag za delo 
visokega šolstva. 

Univerzi morata v večji meri skrbeti za 
razvoj vzgojno-izobraževalnega in šol- 
skega sistema v celoti. Univerzi morata 
prevzeti tudi skrb in odgovornost za stal- 
no usposabljanje pedagoških delavcev in 
za prenos novega znanja v vzgojno-izo- 
braževalne programe nižjih ravni. 

V raziskovalnem delu v okviru visoko- 
šolske dejavnosti je treba zagotavljati hi- 
trejši pretok znanja in stalno družbeno 
preverjanje ustvarjalnosti znanstvenih in 

strokovnih kadrov. Izobraževalne skup- 
nosti morajo skupaj z raziskovalnimi 
skupnostmi razrešiti vprašanja financira- 
nja temeljne raziskovalne dejavnosti v vi- 
sokem šolstvu. Vzgojno-izobraževalne 
programe je potrebno dosledneje pod- 
preti z raziskovalnimi programi in dosež- 
ki, ki jih je potrebno v večji meri uveljaviti 
kot merilo kakovosti visokošolske dejav- 
nosti ter na tej podlagi povečati pretok 
visokošolskih kadrov ter mladim strokov- 
njakom bolj odpreti dostop do univerze. 

10. Izboljšati je potrebno materialne 
možnosti za razvoj vzgoje in izobraževa- 
nja ter zlasti zagotavljati prioriteto pro- 
gramov glede na dolgoročne razvojne 
usmeritve in nacionalni pomen strok. Za- 
gotavljati je potrebno skladno gibanje 
osebnih dohodkov pedagoških delavcev 
glede na osebne dohodke v gospodar- 
stvu. Družbena sredstva je treba na pod- 
lagi izpopolnjenih standardov in normati- 
vov razporejati tako, da bodo višje ovred- 
noteni elementi, ki zagotavljajo kakovost 
pedagoškega procesa. Odgovorni dejav- 
niki morajo sprejeti ukrepe za zagotavlja- 
nje večje ekonomičnosti pri izdaji učbe- 
nikov. 

Upoštevaje merila, sprejeta v izobraže- 
valnih skupnostih, morajo šole v svojih 
samoupravnih aktih ter pri odločitvah o 
nagrajevanju dela spodbujati ustvarjalne 
pedagoške pristope in kakovostne do- 
sežke pri pouku in interesnih dejavno- 
stih, namenjati posebno skrb posodab- 
ljanju in vzdrževanju opreme za čimkako- 
vostnejše vzgojno-izobraževalno delo ter 
spodbujati udeležence izobraževanja do 
čim višje stopnje izobrazbe v skladu z 
njihovimi sposobnostmi in dolgoročnimi 
družbenimi potrebami. Merila za vredno- 
tenje programov morajo tudi bolj upošte- 
vati, kako se uveljavljajo njeni diplomanti 
tako v delu kot v nadaljnjem izobraže- 
vanju. 

Načrtovanje bolj kakovostnih dosež- 
kov vzgojno-izobraževalnega sistema 
zahteva realno materialno vrednotenje in 
takšna družbena vlaganja, ki bodo zago- 
tavljala pričakovane učinke na področju 
vzgoje in izobraževanja. Izboljšati je tre- 
ba materialne pogoje za raziskovanje 
vzgojno-izobraževalne problematike in 
za nadaljnje sprotno strokovno preverja- 
nje (evalvacije) poteka preobrazbe vzgo- 
je in izobraževanja ter doseči večjo odgo- 
vornost in samostojnost raziskovalcev. 
Treba je širše uveljaviti ekonomiko izo- 
braževanja ter preveriti smotrnost sedaj 
veljavnih normativov glede na postavlje- 
ne cilje. 

11. Svobodna menjava dela se v 
usmerjenem izobraževanju uresničuje v 
posebnih izobraževalnih skupnostih, ki 
zaradi zelo razdrobljene organiziranosti 
ne zagotavljajo dovolj celovite obravnave 
in odločanja o skupnih in celotnih izo- 
braževalnih potrebah. Pri nadaljnjem do- 
grajevanju samoupravne organiziranosti 
in odločanja je potrebno uveljaviti Izo- 
braževalno skupnost Slovenije kot skup- 
nost, v kateri se bodo uporabniki in izva- 
jalci na podlagi opredeljenih dolgoroč- 
nih potreb družbenega razvoja dogovar- 
jali in sporazumevali o izobraževalni poli- 
tiki v republiki. Izobraževalna skupnost 
Slovenije mora uveljaviti svojo odgovor- 
nost za razvoj celotne vzgoje in izobraže- 

vanja na podlagi načel vzajemnosti in 
solidarnosti. Pri spremembah samou- 
pravne organiziranosti posebnih izobra- 
ževalnih skupnosti je potrebno zagotoviti 
izražanje, usklajevanje in zadovoljevanje 
posebnih izobraževalnih interesov posa- 
meznih področij združenega dela. 

Zbori poudarjajo pomen krepitve od- 
govornosti Strokovnega sveta SR Slove- 
nije za vzgojo in izobraževanje o vseh 
vprašanjih, ki se nanašajo na enotnost in 
kakovost vzgojno-izobraževalnega siste- 
ma. Zbori se zavzemajo za ustvarjanje 
takšnih zakonskih in drugih pogojev, ki 
bodo strokovnemu svetu omogočili uve- 
ljavljanje strokovnih rešitev za uresniče- 
vanje ciljev preobrazbe vzgoje in izobra- 
ževanja. 

III. 
Zbori Skupščine SR Slovenije spreje- 

majo poročilo o preobrazbi vzgoje in izo- 
braževanja z ugotovitvami in sklepi Izvrš- 
nega sveta, ki so sestavni del poročila. 

Z namenom, da bi se vzgojno-izobraže- 
valna dejavnost hitreje uveljavljala kot 
pomemben razvojni dejavnik in da bodo 
zastavljeni cilji vzgoje in izobraževanja 
uresničeni, sprejemajo zbori naslednje 
sklepe: 

1. Izobraževalna skupnost Slovenije 
bo izdelala dolgoročni plan razvoja vzgo- 
je in izobraževanja, ki bo v skladu z dol- 
goročnim planom SR Slovenije opredelil 
politiko razvoja vzgoje in izobraževanja 
predvsem pa kadrovsko in socialno poli- 
tiko, raziskovalno spremljanje vzgoje in 
izobraževanja, prostorsko razmestitev 
vzgojno-izobraževalnih programov in 
ekonomiko izobraževanja in pri tem 
ustrezno upošteval tudi.šolstvo narodno- 
sti kot sestavni in specifični del enotnega 
vzgojno-izobraževalnega sistema. 

V ta namen bosta Izobraževalna skup- 
nost Slovenije in Izvršni svet izdelala 
operativni načrt za pripravo in sprejem 
dolgoročnega plana razvoja vzgoje in 
izobraževanja z roki in nosilci nalog in ga 
predložila Skupščini do 30. 6. 1987. 

2. Nadaljnjo preobrazbo vzgoje in izo- 
braževanja je potrebno načrtovati kot 
proces, zato naj Izobraževalna skupnost 
Slovenije in Izvršni svet izdelata program 
prednostnih nalog v tekočem srednjeroč- 
nem obdobju, v katerem morajo biti 
prednostne naloge realno postavljene in 
materialno ovrednotene, uveljavljanje pa 
usklajeno s srednjeročnimi planskimi 
akti. 

Program prednostnih nalog naj Izobra- 
ževalna skupnost Slovenije in Izvršni svet 
predložita Skupščini do 31. 10. 1987. 

3. Izobraževalna skupnost Slovenije 
bo organizirala strokovno delo za uresni- 
čitev in spremljanje diferenciacije vzgoj- 
no-izobraževalnih programov ter prehod- 
nost med programi in smermi. V tem ok- 
viru bo potrebno nameniti posebno po- 
zornost nadarjenim učencem. 

4. Izdelati je potrebno celovit sistem 
stalnega strokovnega izpopolnjevanja in 
podiplomskega izobraževanja pedago- 
ških delavcev ter konkreten program, ki 
ga je potrebno pričeti postopno izvajati 
že v šolskem letu 1987/88. 

Nalogo morajo vključiti v svoje letne 
plane Zavod SR Slovenije za šolstvo, Izo- 

6 poročevalec 



braževalna skupnost Slovenije, obe uni- 
verzi in izobraževalne organizacije. 

5. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
mora vzporedno s sprejemanjem novega 
zakona o pedagoški službi sprejeti ukre- 
pe, ki bodo zagotavljali kadrovske in ma- 
terialne možnosti za izvajanje kvalitetne 
svetovalne in razvojne dejavnosti ter pe- 
dagoškega nadzora. 

6. Zavod SR Slovenije za šolstvo mora 
skupaj z Izobraževalno skupnostjo Slove- 
nije in v sodelovanju z založbami še v tem 
letu pripraviti program odpravljanja po- 
manjkljivosti in nesmotrnosti pri vsebin- 
ski pripravi in izdaji učbenikov ter drugih 
učnih pripomočkov. Izobraževalna skup- 
nost Slovenije bo zagotavljala ustrezne 
materialne pogoje za zalaganje le-teh. 

7. Izobraževalna skupnost Slovenije, 
Raziskovalna skupnost Slovenije in obe 
univerzi naj do začetka šolskega leta 
1987/88 pripravijo program za vsebinsko 
opredelitev ter organizacijsko in materi- 
alne utrditev podiplomskega študija v pr- 
vi vrsti na tistih področjih, ki so odločilna 
za uspešno realizacijo programa za pre- 
seganje znanstvenega in tehnološkega 
zaostajanja (2000 novih raziskovalcev). 

8. Izobraževalna skupnost Slovenije in 
obe univerzi naj na področjih, kjer so 

kadrovski primanjkljaji največji, zlasti na 
tehniških in naravoslovnih področjih pri- 
pravijo poseben program ukrepov za po- 
večanje učinkovitosti izobraževanja (do- 
polnitev izobraževalne opreme in zagoto- 
vitev kadrovskih in prostorskih mož- 
nosti). 

9. Izobraževalna skupnost Slovenije in 
Raziskovalna skupnost Slovenije morata 
zagotoviti materialne, kadrovske in orga- 
nizacijske možnosti za stalno strokovno 
spremljanje in preverjanje vzgoje in izo- 
braževanja v celoti (evalvacijske raziska- 
ve) ter uresničevanje razvojno-razisko- 
valnih projektov kot strokovnih podlag za 
odločanje o razvoju vzgoje in izobraže- 
vanja. 

10. Izvršni svet Skupščine SR Sloveni- 
je mora pripraviti ustrezno analizo ures- 
ničevanja programa življenja in dela os- 
novne šole takoj, ko bo končala osnovno 
šolo prva generacija učencev, ki se izo- 
bražujejo po tem programu. 

11. Izvršni svet Skupščine SR Sloveni- 
je bo v skladu s programom dela Skupš- 
čine predložil spremembe in dopolnitve 
zakona o usmerjenem izobraževanju in 
zakona o svobodni menjavi dela na po- 
dročju vzgoje in izobraževanja. V skladu 
s sprejetimi stališči pa naj prouči tudi 
zakonske rešitve na drugih področjih. 

it ★ ★ 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije v ugotovitvah, stališčih in skle- 
pih nima zajetega naslednjega besedila: 

V poglavju II., točka 1, v petem odstav- 
ku drugega stavka: »... usmerjanju v pe- 
dagoške poklice in ...« ter v poglavju II., 
točke 4 za četrtim stavkom » V posamez- 
nih primerih (obrt) pa ni mogoče ne po 
eni ne po drugi poti pridobiti primerne 
usposobljenosti za delo, pač pa je razu- 
mevanje predvideti specifične načine 
izobraževanja, ki bodo v znatnejšem ob- 
segu omogočali sprotno pridobivanje 
nujnih praktičnih izkušenj«. 

Družbenopolitični zbor pa je sprejel še 
naslednje: 

V poglavju III. za točko 3 novo točko, ki 
se glasi: 

Gospodarska zbornica Slovenije naj 
pripravi posebni program ukrepov za po- 
spešitev izobraževanja odraslih in zago- 
tovi njegovo organizirano izvajanje.« 

* Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije je na 
seji, dne 10. februarja 1987 sprejela ugotovitve, sta- 
lišča in sklepe k poročilu o preobrazbi vzgoje in izo- 
braževanja in jih objavila v Poročevalcu Izobraževal- 
ne skupnosti Slovenije v št. 1/87 

SKLEP 
Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga zakona o prispevku iz dohodka 
temeljnih organizacij združenega dela za sanacijo izgub organizacij združenega 
dela elektrogospodarstva in premogovništva, nastalih v letu 1986 

Skupščina SR Slovenije je ob obrav- 
navi predloga zakona o prispevku iz do- 
hodka temeljnih organizacij združenega 
dela za sanacijo izgub organizacij zdru- 
ženega dela elektrogospodarstva in 
premogovništva, nastalih v letu 1986, na 
sejah Zbora združenega dela in Zbora 
občin dne 18. 2. 1987 na podlagi 260. 
člena poslovnika Skupščine SR Sloveni- 
je sprejela naslednji 

sklep: 
1. Skupščina SR Slovenije ugotavlja, 

da je bila razprava v temeljnih organiza- 
cijah in skupinah delegatov za Zbor zdru- 
ženega dela in Zbor občin o predlogu 
zakona o prispevku iz dohodka temeljnih 
organizacij združenega dela za sanacijo 
izgub organizacij združenega dela elek- 
trogospodarstva in premogovništva, na- 
stalih v letu 1986, zelo široka in vsebin- 
sko izredno bogata. Opozorila je na vrsto 
problemov ter nakazala rešitve za boljše 
in odgovornejše gospodarjenje v sistemu 
elektrogospodarstva in premogovništva. 

2. Skupščina SR Slovenije ugotavlja, 
da je razprava v delegatski bazi o vpraša- 
njih poslovanja in razvoja elektrogospo- 
darstva in premogovništva izrazila kriti- 
čen odnos dosedanjega dela in reševanje 
vprašanj na tem pomembnem področju 
družbene reprodukcije. V razpravi so bile 
izražene tudi dodatne pobude, predlogi 
in zahteve za odločno aktivnost pri 
ustvarjanju pogojev za trajno sanacijo 
razmer v elektrogospodarstvu in premo- 
govništvu SR Slovenije. Skupščina SR 
Slovenije poudarja odgovornost vseh no- 
silcev nalog za dosledno, pravočasno in 
celovito uresničevanje sklepov Skupšči- 
ne SR Slovenije, sprejetih na sejah zbo- 
rov v juliju in decembru 1986. leta, Izvrš- 
nemu svetu pa nalaga, da uresničitev 
sklepov spremlja ter Skupščino SR Slo- 
venije obvešča o tem, v okviru njegovih 
pristojnosti pa tekoče ukrepa. Pri pripra- 
vi poročila in predlogov za reševanje od- 
prtih vprašanj razvoja in poslovanja v 
elektrogospodarstvu in premogovništvu, 
ki ga mora Izvršni svet Skupščine SR 

Slovenije predložiti Skupščini do konca 
marca 1987, naj Izvršni svet upošteva tu- 
di vse predloge, pobude in stališča, izra- 
žene v delegatski razpravi. 

3. Posebna samoupravna interesna 
skupnost za elektrogospodarstvo in pre- 
mogovništvo mora v svojih aktivnostih za 
sanacijo položaja elektrogospodarstva in 
premogovništva posebej skrbeti za raci- 
onalno uresničevanje ovrednotene elek- 
troenergetske bilance in za pravočasen 
sprejem in izvedbo vseh potrebnih ukre- 
pov za njeno izvajanje. 

4. Sestavljene organizacije združenega 
dela elektrogospodarstva in premogovni- 
štva morajo pri pripravi sanacijskega 
programa in aktivnostih za njegovo ures- 
ničevanje v celoti proučiti vse pripombe, 
predloge in stališča skupin delegatov in 
jih ustrezno upoštevati pri aktivnostih za 
izboljšanje položaja v elektrogospodar- 
stvu in premogovništvu SR Slovenije. 
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POBUDE DELEGATOV - POBUDE DELEGATOV - 

ZBORU ZDRUŽENEGA DELA 

STALIŠČE K POBUDI SKUPINE 
DELEGATOV ZA GOSPODARSKO 
PODROČJE 4. OKOLIŠA, LJUBLJANA 
ŠIŠKA ZA ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE, DA JE 
POTREBNO TAKOJ PRISTOPITI K 
PREUČITVI DOLOČB REPUBLIŠKE 
ZAKONODAJE IN RAZNIH DOVOLJENJ 
ZA GRADNJO 3700 STANOVANJ ZA 
TRG. SAJ OB SEDANJIH POGOJIH TA 
DRUŽBENA AKCIJA NIMA REALNIH 
MOŽNOSTI 

Skupini delegatov iz občine Ljubljana Šiška za gospodar- 
sko področje za zbor združenega dela in za zbor občin Skupš- 
čine SR Slovenije sta dali naslednjo delegatsko pobudo: 

V zvezi z akcijo gradnje 30.000 stanovanj v SFRJ Jugoslaviji 
dajemo pobudo, da je potrebno takoj pristopiti k preučitvi 
določb republiške zakonodaje glede pridobivanja zemljišč, 
dokumentacije in raznih dovoljenj za gradnjo 3.700 stanovanj 
za trg, saj ob sedanjih pogojih ta družbena akcija nima realnih 
možnosti. Pripombo dajemo v obliki pobude zato, ker ni bila 
upoštevana v predlogu resolucije, v obrazložitvi pa tudi ni 
podano zakaj ni bila upoštevana. 

Glede na pobudo delegatov za gospodarsko področje 4. 
okoliš, Ljubljana Šiška za Zbor združenega dela Skupščine 
SR Slovenije, da je potrebno takoj pristopiti k proučitvi 
določb republiške zakonodaje glede pridobivanja zemljišč, 
dokumentacije in raznih dovoljenj za gradnjo 3700 stanovanj 
za trg, predlagamo da Izvršni svet Skupščine SR Slovenije da 
do pobude naslednje stališče; 

Zvezni izvršni svet je na pospešitev stanovanjske gradnje 
sprejel dne 7. 8. 1986 program izgradnje 30.000 stanovanj za 
trg. V okviru tega odpade na SR Slovenijo izgradnja 3700 
stanovanj, ki bo potekala v okviru družbenousmerjene stano- 
vanjske izgradnje kot je opredeljena v družbenem planu SR 
Slovenije in v Samoupravnem sporazumu o temeljih plana 
Zveze stanovanjskih skupnosti Slovenije in Stanovanjskih 
skupnosti občin. V zvezi s pobudo delegatov menimo, da za 
uresničitev tega programa ni potrebno spreminjati republiško 
zakonodajo glede pridobivanja zemljišč, dokumentacije in 
raznih dovoljenj za gradnjo. 

Sistem pridobivanja zemljišč za gradnjo je urejen v prostor- 
ski zakonodaji (zakon o urejanju prostora, Uradni list SRS, št. 
18/84; zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor, 
Uradni list SRS, št. 18/84 in 27/85; zakon o stavbnih zemljiš- 
čih, Uradni list SRS, št. 18/84) v skladu z ustavo SR Slovenije, 
ki določa v 5. alinei drugega odstavka 186. člena, da delovni 
ljudje in občani v občini med drugim načrtujejo in po načelih 
vzajemnosti in solidarnosti zagotavljajo razvoj stanovanjske 
graditve, zagotavljajo smotrno izkoriščanje stavbnega zem- 
ljišča in povezujejo vse dejavnike, ki sodelujejo pri graditvi 
stanovanj. Po 324. členu ustave SR Slovenije pa lahko zakon 
določi samo temeljna načela na področjih prostorskega ure- 
janja naselij in urejanja in uporabe stavbnih zemljišč, saj ta 
spadajo med področja, ki jih delovni ljudje in občani sicer 
samostojno urejajo v občini, v krajevni skupnosti, v samou- 
pravnih interesnih skupnostih in v organizacijah združenega 
dela. Tako po 9. členu zakona o stavbnih zemljiščih pridobiva 
stavbna zemljišča v družbeno lastnino občina. Pri tem občina 
določi zemljišča, namenjena za graditev objektov in naprav v 
svojem srednjeročnem družbenem planu v skladu s svojim 
dolgoročnim planom. Po sprejetju srednjeročnega družbe- 
nega plana občine sprejme izvršni svet občinske skupščine v 

skladu s sprejetimi planskimi akti občine in ob upoštevanju 
planov ustreznih samoupravnih organizacij in skupnosti pro- 
gram priprave prostorskih izvedbenih aktov, med katere spa- 
dajo tudi zazidalni načrti, ki jih nato sprejme občinska skupš- 
čina z odlokom. 

V navedeni prostorski zakonodaji je postopek za pridobiva- 
nje stavbnih zemljišč glede na prejšnjo zakonodajo že poeno- 
stavljen. Zahtevana dovoljenja in dokumentacija so zmanj- 
šana na tisti minimum, ki zagotavlja smotrnost kompleksne 
graditve ter varuje splošne družbene interese na področju 
varstva kmetijskih zemljišč. V okviru priprav za spremembo 
zakona o razlastitvi bo proučena tudi možnost za skrajšanje 
časa pri pridobivanju zemljišč pozidanih z naseljenimi objekti, 
za katera prostorski izvedbeni načrt predvideva rušenje zaradi 
novih gradenj. V tem okviru bo proučena možnost, da bi 
razlastitveni upravičenec lahko pri upravnem organu za sta- 
novanjske zadeve zahteval uvedbo postopka in izdajo 
odločbe zaradi izselitve še preden postane razlastitvena 
odločba dokončna. 

Vendar pa zaradi preprečevanja nenačrtne in stihijske pozi- 
dave, ki ima za posledico zmanjševanje kmetijskih površin 
tudi nova zakonodaja zahteva, da pridobivanje stavbnih zem- 
ljišč poteka v skladu s sistemom družbenega planiranja in 
posebnostmi prostorskega planiranja. Ob tem je potrebno 
poudariti, da je osnovni pogoj za hitro pridobivanje zemljišč 
potrebnih za stanovanjsko in tudi drugačno gradnjo pravo- 
časno sprejeti občinski družbeni plan in na njegovi podlagi 
sprejeti prostorski izvedbeni akt. 

MNENJE REPUBLIŠKEGA KOMITEJA 
ZA TRŽIŠČE IN SPLOŠNE 
GOSPODARSKE ZADEVE K 
DELEGATSKI POBUDI SKUPINE 
DELEGATOV ZA GOSPODARSKO 
PODROČJE 41. OKOLIŠ 
MARIBOR-TABOR V ZVEZI Z 
NEZADOVOLJSTVOM, DAJE NAKUP 
TEHNIČNEGA IN TEKSTILNEGA BLAGA 
NA POTROŠNIŠKI KREDIT UREJEN LE 
V NEKATERIH TRGOVINAH 

Skupina delegatov za gospodarsko področje 41. okoliš 
Maribor-Tabor je dala naslednjo delegatsko pobudo: 

Že nekaj časa so delovni ljudje in občani nezadovoljni, ker 
se odobritev kredita za nakup tehničnega in tekstilnega blaga 
odobrava le v nekaterih trgovinah. 

V letošnjem letu je bil takšen kreditni nakup organiziran v 
Varaždinu, Karlovcu in verjetno še kje. Zato dajemo pobudo, 
da odgovorni dejavniki na ravni SR Slovenije takšne prodaje 
izven meja naše republike ocenijo oziroma dovolijo po istih 
merilih takšne nakupe tudi v SR Sloveniji. 

Na pobudo je Republiški komite za tržišče in splošne 
gospodarske zadeve posredoval naslednje pisno mnenje: 

Prodaja blaga na potrošniški kredit je urejen v prvem 
odstavku 210. člena zakona o temeljih bančnega kreditneega 
sistema (Uradni list SFRJ, št. 70/85, 9/86, 36/86 in 72/86), ki 
določa naslednje: »Temeljne in druge organizacije združe- 
nega dela lahko odobravajo potrošniške kredite občanom, 
kmetom in delovnim ljudem, ki samostojno opravljajo dejav- 
nost z osebnim delom z delovnimi sredstvi, ki so lastnina 
občanov, v mejah svoje dejavnosti in v skladu s predpisi, kijih 
na podlagi 201. člena tega zakona izda Zvezni izvršni svet. Iz 
takšne določbe izhaja, da se merila oziroma pogoji prodaje 
blaga na potrošniški kredit določajo s predpisi Zveznega 
izvršnega sveta. Hkrati pa to pomeni, da določanje teh pogo- 
jev ni v pristojnosti orgnanov v republikah in pokrajinah. Zato 
ni mogoče za območje SR Slovenije uveljaviti drugačnih 
pogojev odobravanja potrošniških kreditov kot jih predpiše 
Zvezni izvršni svet«. 
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Prispevek celotne skupnosti k 

ekonomsko-finančni konsolidaciji 

najbolj nerazvitih območij 

• Zvezni izvršni svet je predložil Skupščini SFRJ osnutke šestih aktov, s katerimi 
se pospešuje finančna konsolidacija gospodarskih subjektov v SR Makedoniji, 
SR Črni gori in SAP Kosovu 

• S spremembami in dopolnitvami zakona o sredstvih sklada federacije za 
kreditiranje nerazvitih se bo zagotovil rednejši pritok in realizacija sredstev, 
namenjenih združevanju 

• Za pet let se preloži vračanje anuitet za kredite OZD, ki zapadejo v obdobju od 
1987. do 1990. leta 

• Devizna posojila (dinarska protivrednost), ki jih je Narodna banka Jugoslavije 
odobrila pooblaščenim bankam v najbolj nerazvitih družbenopolitičnih 
skupnostih, se bodo odplačevala v desetih polletnih obrokih oziroma v treh 
enakih letnih obrokih 

• Dvajset odstotkov sredstev od ustvarjenega temeljnega prometnega davka v 
SAP Kosovu se bo odstopilo tej pokrajini za hitrejši razvoj materialne osnove 
njenih družbenih služb 

• S spremembami zakona o pokritju tečajnih razlik za tuje kredite se pričakujejo 
finančni učinki v znesku 10,46 milijarde dinarjev 

• Razlika v odloku o predračunu prihodkov in odhodkov tečajnih razlik za to leto 
se bo nadoknadila z večjimi prispevki republik in avtonomnih pokrajin 

z Skupšč 

NOVI PREDPISI 

Zbor republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ je na seji, ki je 
bila 10. decembra prejšnjega 
leta, obravnaval poročilo o 
ekonomsko-finančnem polo- 
žaju gospodarstva in bank ter 
drugih uporabnikov družbenih 
sredstev v SR Makedoniji, SR 
Črni gori in SAP Kosovu, prav 
tako pa tudi poročilo o stanju 
obveznosti, ustvarjenih z iz- 
gradnjo projekta »Feni« - Ka- 
vadarci in smereh možnih reši- 
tev za njihovo poravnavanje. 
Upoštevajoč, da je ekonom- 
sko-finančna konsolidacija teh 
subjektov bistven pogoj za 
uveljavljanje realnih kategorij 
pri njihovem gospodarjenju, ki 
bi poleg ostalega prispevalo k 
celotni konsolidaciji gospo- 

darstva in bank v državi, je 
zbor med ostalim ugotovil, da 
lahko ukrepi, ki jih je predložil 
Zvezni izvršni svet, služijo kot 
izhodišče ZIS-u in drugim 
zveznim organom, da v okviru 
svojih pristojnosti pristopijo k 
predložitvi in sprejetju kon- 
kretnih ukrepov. 

Hkrati je ocenil, da morajo 
biti ti ukrepi v skladu z dolgo- 
ročnim programom ekonom- 
ske stabilizacije, družbenim 
planom Jugoslavije za obdob- 
je od 1986. do 1990. leta in z 
resolucijo o politiki njegovega 
uresničevanja v tem letu, prav 
tako pa tudi s spremembami v 
gospodarskem sistemu. Stališ- 
če zbora je tudi, da morajo 
imeti ti ukrepi kar se da maj- 

hen inflatorni značaj, da ne bi 
predstavljali nove obremenitve 
gospodarstva, in naj se sprej- 
mejo do konca februarja tega 
leta. 

Zvezni izvršni svet je v skla- 
du s takšnimi opredelitvami 
predložil Skupščini SFRJ os- 
nutke šestih zakonskih aktov 
- dva nova in štiri o novelira- 
nju veljavnih zakonov. Eden 
od njih - osnutek zakona o 

spremembah in dopolnitvah 
zakona o sredstvih sklada fe- 
deracije za kreditiranje hitrej- 
šega razvoja gospodarsko 
manj razvitih republik in avto- 
nomnih pokrajin se nanaša na 
vse družbenopolitične skup- 
nosti s takšnim statusom pa 
tudi na SR Bosno in Hercego- 
vino. Ker pa gre za nove pred- 
lagane rešitve v zakonu, s ka- 
terimi je potrebno zagotoviti 

OSNUTKI AKTOV SKUPŠČINE SFRJ V OKVIRU PRO- 
GRAMOV UKREPOV ZA EKONOMSKO-FINANČNO KON- 
SOLIDACIJO GOSPODARSTVA IN BANK V SR MAKEDO- 
NIJI, SR ČRNI GORI IN SAP KOSOVU - AS 173, AS 174, 
AS 184, AS 172, AS 183, AS 182 
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rednejši in zanesljivejši pritok 
sredstev sklada, namenjenih 
združevanju oziroma njihovo 
pravočasno in namensko pla- 
siranje v dinamičnejši gospo- 
darski razvoj teh območij, se 
pričakuje pozitiven vpliv takš- 
nih učinkov tudi na ekonom- 
sko finančno konsolidacijo go- 
spodarstva in bank v omenje- 
nih dveh republikah in SAP 
Kosovu. 

Za sprejetje teh skupščin- 
skih aktov je pristojen Zbor re- 
publike in pokrajin. 

Bogatejša sredstva 
sklada 

Pomembne novosti so pred- 
ložene že v omenjenem osnut- 
ku zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o sred- 
stvih sklada federacije za kre- 
ditiranje hitrejšega razvoja go- 
spodarsko manj razvitih repu- 
blik in avtonomnih pokrajin v 
obdobju od 1986. do 1990. leta 
(AS 173). Sredstva sklada se 
po določbah veljavnega zako- 
na zagotavljajo po stopnji 1,56 
odstotka družbenega proizvo- 
da, njihova struktura pa je na- 
slednja: 60 odstotkov (za SAP 
Kosovo 50 odstotkov) sredstev 
namenjenih združevanju dela 
in sredstev na dohodkovnih 
osnovah in zaradi skupnega 
interesa ter 40 odstotkov (za 
SAP Kosovo 50 odstotkov) 
sredstev zagotovljenih z ob- 
veznim posojilom. 

V osnutku zakona se najprej 
predvideva dopolnitev določ- 
be o načinu oblikovanja teh 
sredstev (namenjenih združe- 
vanju) v SR Srbiji, ki se nana- 
šajo na hitrejši razvoj SAP Ko- 
sova. Ker do sedaj ni bila izko- 
riščena zakonska možnost za 
njihovo neposredno realizaci- 
jo - s samoupravnim združe- 
vanjem dela in sredstev orga- 
nizacij združenega dela z ob- 
močja SR Srbije, SAP Vojvodi- 
ne in SAP Kosova (ni bil spre- 
jet ustrezen družbeni dogo- 
vor), se predlaga rešitev, po 
kateri se do sprejetja dogovora 
ta obveznost SR Srbije ureja 
na način, kot je to urejeno za 
druge družbenopolitične 
skupnosti. 

V zakonu se nadalje name- 
sto kategorije »letni znesek« 
uvaja termin »akontacija letne- 
ga zneska«, s tem da se predvi- 
deva, da končni obračun teh 
sredstev opravi sklad federaci- 
je, in to do 31. decembra teko- 
čega leta. Po novih predlaga- 
nih določbah bi morala biti ra- 
zlika med končnim in plača- 
nim akontacijskim zneskom 
prenesena skladu v 30. dneh 
od dneva njene določitve. 

Največje število sprememb 
in dopolnitev je doživel 8. člen 

veljavnega zakona. Z name- 
nom odpravljanja določenih 
nejasnosti in pospeševanja 
združevanja dela in sredstev 
med razvitimi in nerazvitimi 
območji se z novimi rešitvami 
najprej natančno določa, da se 
sredstva sklada štejejo za 
združena v trenutku vplačila 
na račun investitorja, ki uresni- 
čuje skupni razvojni program 
(namesto »v trenutku vlaganja 
v razvojne programe«). 

Potem se predlagajo tri nova 
stališča, ki določajo obvezno- 
sti investitorjev, da v roku treh 
mesecev angažirajo ta sred- 
stva oziroma če tega ne napra- 
vijo, da jih v roku 15 dni položi- 
jo na poseben račun sklada. V 
okviru teh določb je predvide- 
na tudi podobna obveznost or- 
ganizacij združenega dela, s 
tem, da se morajo nerealizira- 
na sredstva za te namene po 
izteku 3-mesečnega obdobja 
plačati na poseben račun skla- 
da najkasneje do 25. v nasled- 
njem mesecu. 

Večja skrb za sredstva 

Novosti so predlagane tudi 
glede vodenja evidence o teh 
sredstvih. Poleg uvajanja takš- 
ne obveznosti za ustrezno 
službo družbenega knjigovod- 
stva in tudi, da o tem obvešča 
Službo družbenega knjigovod- 
stva Jugoslavije, je predvidena 
aktivnejša vloga republiških in 
pokrajinskih gospodarskih 
zbornic na tem področju. V 
prihodnje bi morale le-te voditi 
evidenco o sklenjenih samou- 
pravnih sporazumih o združe- 
vanju, potem spremljati njiho- 
vo uresničevanje in o tem vsa- 
ke tri mesece poročati gospo- 
darski zbornici Jugoslavije in 
Skladu federacije. Način vode- 
nja evidence in poročanja pri- 
stojnim organom bi določila 
gospodarska zbornica Jugo- 
slavije. 

Z dopolnjenimi določbami 8. 
člena zakona so precizirane 
tudi obveznosti republik in av- 
tonomnih pokrajin kot družbe- 
nopolitičnih skupnosti v smi- 
slu pravočasnega priliva teh 
sredstev. Namreč le-te bodo 
morale nadoknaditi skladu 
eventualno razliko med realizi-' 
rano in na njihovem območju 
določeno trimesečno obvez- 
nostjo te vrste, in to do konca 
naslednjega meseca za prete- 
klo trimesečje. Če tega ne bo- 
do napravile, je SOK dolžna, 
da neporavnani znesek prene- 
se z računa njihovih skladov 
na poseben račun sklada. 

Zadnja sprememba v tem 
delu zakona se nanaša na na- 
logo pooblaščene banke, prek 
katere se plasirajo sredstva 
sklada (nerealizirana sredstva 

namenjena združevanju). Le-ta 
je namreč dolžna, da jih prek 
ustreznega investitorja pravo- 
časno da na razpolago tistim 
organizacijam združenega de- 
la, ki so sklenile samoupravne 
sporazume o združevanju dela 
in sredstev. Če tega ne napra- 
vi, bo SDK na zahtevo organi- 
zacije združenega dela - zdru- 
žitelja (in ne kot do sedaj, poo- 
blaščenega organa) vzela 
sredstva z računa banke in jih 
vplačala na račun investitorja 
dolgoročnega programa. 

Pomembno novost v zakonu 
predstavlja tudi določba, ki 
vzpostavlja obveznost gospo- 
darsko manj razvitih družbe- 
nopolitičnih skupnosti, da en 
del (2 odstotka) sredstev skla- 
da na podlagi obveznega po- 
sojila usmerijo v opremo znan- 
stveno raziskovalnih institucij 
oziroma, da hitreje prenašajo 
znanost in tehnologijo v lastno 
gospodarstvo. V zvezi s tem je 
preciziran tudi ožji namen teh 
sredstev. 

Z novimi predlaganimi za- 
konskimi rešitvami je zaostre- 
na tudi odgovornost gospo- 
darsko manj razvitih republik 
in SAP Kosova glede podatkov 
in poročil o namenski uporabi 
sredstev sklada. Tako je pred- 
videno polletno obveščanje 
skupščine sklada, prav tako pa 
tudi ustrezna sankcija za nena- 
mensko uporabo teh sredstev. 
Družbenopolitična skupnost 
bo morala vrniti skladu ustre- 
zen znesek, prav tako pa tudi 
veljavne redne in zamudne 
obresti za bančne kredite, in to 
v 30-ih dneh od sprejetega 
sklepa skupščine sklada. 

Razen tega, da se z določe- 
nimi spremembami zakona 
predvideva ugotavljanje tudi 
polletne akontacije sredstev 
sklada (do sedaj letna in me- 
sečna), je definirana tudi do- 
ločba, po kateri se bo usklaje- 
vanje teh obveznosti do sklada 
izvajalo polletno na podlagi 
nominalne rasti druženega 
proizvoda družbenega gospo- 
darstva republik in avtonom- 
nih pokrajin. 

Na koncu je predlagano tudi 
rešitev, s katero se preseže do- 
sedanje posredovanje zvezne- 
ga sekretarja za finance glede 
plačil nezdruženih, a za te na- 
mene namenjenih sredstev 
sklada. 

Preložitev vračanja 
anuitet OZD 

Kot neposreden ukrep za 
ekonomsko-finančno konsoli- 
dacijo gospodarstva in bank v 
omenjenih družbenopolitičnih 
skupnostih je Skupščini SFRJ 
predložen tudi osnutek zako- 
na o preložitvi vračanja anu- 
itet za kredite, dane organiza- 

cijam združenega dela z ob- 
močja SR Črne gore, SR Ma- 
kedonije in SAP Kosova iz 
sredstev sklada federacije za 
kreditiranje hitrejšega razvo- 
ja gospodarsko manj razvitih 
republik in avtonomnih pokra- 
jin, ki zapadejo v obdobju od 
1987. do 1990. leta (AS 174). 

Že v prvi določbi predlaga- 
nega osnutka se uporaba za- 
kona predvideva samo za tiste 
organizacije združenega dela, 
ki imajo verificirane programe 
za ekonomsko-finančno kon- 
solidacijo oziroma verificirane 
sanacijske programe. Hkrati je 
tudi določeno, da lahko verifi- 
kacijo takšnih programov ra- 
zen senatorjev izvajajo stro- 
kovna telesa, ki jih ustanovijo 
izvršni sveti teh družbenopoli- 
tičnih skupnosti ob udeležbi 
strokovnjakov iz drugih repu- 
blik in SAP Vojvodine, prav ta- 
ko pa tudi predstavnikov skla- 
da federacije za kreditiranje hi- 
trejšega razvoja nerazvitih. 

Pod temi pogoji bi se odloži- 
lo vračanje teh anuitet organi- 
zacijam združenega dela za 5 
let, od dneva, ko zapadejo. V 
zvezi s tem so v osnutku zako- 
na natančno določeni ustrezni 
roki, od katerih je prvi - 1. 
januar 1992, (za anuitete za- 
padle 1. januarja 1987. leta), 
zadnji pa - 1. januar 1995. leta 
(za anuitete, ki zapadejo 1. ja- 
nuarja 1990. leta). 

S predlaganim zakonom so 
določeni tudi subjekti, (banke) 
ki jim bodo organizacije zdru- 
ženega dela, ki uspešno poslu- 
jejo, odplačevale anuitete. 
Takšne organizacije bodo na 
območju SAP Kosova vračale 
anuitete združeni Kosovski 
banki v Prištini, ki bo sredstva 
replasirala v trajna obratna 
sredstva organizacij združene- 
ga dela z verificiranim progra- 
mom za ekonomsko finančno 
konsolidacijo, medtem komo- 
do uspešne OZD iz SR Črne 
gore in SR Makedonije odpla- 
čevale anuitete bankam, prek 
katerih se izvaja plasma sred- 
stev sklada federacije. 

Pod enakimi pogoji (rok 5 
let) je predlagana tudi preloži- 
tev vračanja anuitet za kredite 
iz sredstev sklada, ki so bila 
odobreni organizacijam zdru- 
ženega dela pri ustanavljanju, 
medtem ko je za plačilo anu- 
itet OZD, ki so v likvidaciji (v 
istem roku), predvidena obvez- 
nost bank, prek katerih so bila 
plasirana sredstva sklada. 

V osnutku zakona je defini- 
rana tudi obveznost združene 
Kosovske banke, da v roku še- 
stih mesecev od dneva, ko zač- 
ne veljati ta zakon, predloži 
skladu ustrezne podatke o 
vseh OZD-ih iz SAP Kosova, na 
katere se nanašajo njegove 
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določbe. Za SR Črno goro in 
SR Makedonijo se določa ob- 
veznost, da do 31. marca tega 
leta predložiita skladu spisek 
organizacij združenega dela, 
ki lahko odplačujejo svoje 
anuitete, in da prikažeta njihov 
celoten znesek. 

V 8. členu osnutka zakona je 
predvideno, da zagotovijo 
skladu višino predloženih anu- 
itet republike in avtonomne 
pokrajine z brezobrestnim po- 
sojilom Višina tega posojila bi 
bila sorazmerno z udeležbo 
anuitet za obveznice organiza- 
cij združenega dela z njihovih 
območij. Če bi se ta sredstva 
zagotovila na ta način, bi se 
organizacijam združenega de- 
la preložila prav tako za pet let 
plačila ustreznih kuponov ve- 
ljavnega, že plačanega obvez- 
nega posojila. V tem sklopu so 
tudi precizirane številke anu- 
itetnih kuponov in petletni roki 
za njihovo plačilo. 

Preložitev vračanja 
kreditov in drugih plačil 
bank 

V skupščini procedure je tu- 
di osnutek zakona o preložitvi 
vračanja kreditov in drugih 
plačil pooblaščanih bank z 
območja SR Makedonije, SR 
Črne gore in SAP Kosova (AS 
184). Bistvo tega zakonskega 
predloga je v tem, da se na 
ugodnejši način - z reprogra- 
miranjem uredi vračanje dol- 
gov posameznih bank, nasta- 
lih na podlagi pretvarjanja de- 
viznih posojil v dinarska poso- 
jila, potem neplačane dinarske 
protivrednosti za devize, ki jim 
jih je s kupoprodajo nakazala 
Narodna banka Jugoslavije, in 
na podlagi zapadlih anuitet, ki 
jih je za tuje kredite namesto 
teh bank poravnala Narodna 
Banka Jugoslavije. 

Gre za odložitev vseh vrst 
plačil Stopanski banki - zdru- 

ženi banki - Skopje Investicij- 
ski banki združeni banki - Ti- 
tograd in združeni Kosovski 
banki - Priština, ko pa gre za 
terjatve na podlagi neplačane 
dinarske protivrednosti za de- 
vize, ki jih je Narodna banka v 
skladu z ustreno zaključnico 
nakazala pooblaščenim ban- 
kam oziroma na podlagi plača- 
nih anuitet tujim partnerjem, 
tudi za Jugobanko temeljno 
banko-Skopje. 

Po osnutku zakona bi mora- 
la biti devizna posojila, pre- 
tvorjena v dinarska posojila 
(skupno 38,7 milijard dinarjev), 
ki so jih pooblaščene banke 
dvignile do 31. decembra 
1982. leta, vrnjena v 10 enakih 
polletnih obrokih (rok posojil 
je bil 6 let) in to s fiksno obrest- 
no mero 50 odstotkov eskont- 
ne mere Narodne banke Jugo- 
slavije. Prvi obrok zapade 30. 
septembra tega leta. 

Kar se tiče ostalih dolgov (za 
nakup deviz - na podlagi zak- 
Ijučnice - skupaj 33 milijard, 
za odplačane anuitete pa 84,8 
milijard dinarjev), s stanjem na 
dan 31. decembra 1986. leta, bi 
le-ti morali biti skupaj z obrest- 
mi poravnani v treh naslednjih 
letnih obrokih Prvi obrok za- 
pade 31. marca 1988. leta. Za 
te dolgove bi se prav tako upo- 
rabljala fiksna obrestna mera, 
ki ustreza najnižji obrestni me- 
ri iz primarne emisije. 

Opredelitev, da bodo ukrepi 
za ekonomsko-finančno kon- 
solidacijo usmerjeni samo na 
subjekte, ki bodo napravili in 
verificirali lastne ' programe 
konsolidacije, je prisotna tudi 
v tem zakonu. V zvezi s tem je 
predvideno, da opravijo verifi- 
kacijo programov strokovna 
telesa, ki jih ustanovijo izvršni 
sveti oziroma gospodarske 
zbornice teh družbenopolitič- 
nih skupnosti. 

Zaradi izboljšanja material- 
ne osnove družbenih in drugih 

služb v SAP Kosovu je bil 
Skuščini SFRJ predložen tudi 
osnutek zakona o dopolnitvi 
zakona o dodatnih sredstvih 
republikam in avtonomnim 
pokrajinam v obdobju od 
1986. do 1990. leta (AS 172). S 
predlagano dopolnitvijo 7. čle- 
na zakona se SAP Kosovu od 
1. aprila tega leta za te namene 
odstopi 20 odstotkov sredstev 
temeljnega prometnega dav- 
ka, ustvarjenega v tej pokraji- 
ni. Po veljavnem zakonu se tej 
družbenopolitični skupnosti z 
istim namenom tudi naprej od- 
stopa 80 odstotkov njenega 
prispevka skladu federacije. 

Večje pokritje tečajnih 
razlik 

V osnutku zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zako- 
na o pokritju tečajnih razlik za 
tuje kredite (AS 183) je predvi- 
deno razširjenje pravic do po- 
kritja tečajnih razlik pri dolo- 
čenih organizacijah združene- 
ga dela z območja SR Črne 
gore, SR Makedonije in SAP 
Kosova. To se predvsem nana- 
ša na organizacije, ki so preo- 
bremenjene s tujimi blagovni- 
mi posojili, ki se uporabljajo za 
investicijska vlaganja, prav ta- 
ko pa tudi na tiste, ki imajo 
stopnjo obremenitve repro- 
dukcijskih sredstev, s tečajnimi 
razlikami več kot 120 od- 
stotkov. 

V tem smislu je predlagano 
razširjenje ustreznih določb 
veljavnega zakona, s tem, da je 
tudi sedaj natančno določeno, 
da gre za organizacije združe- 
nega dela, ki imajo verificiran 
program ekonomsko finančne 
konsolidacije. 

Ko gre za organizacije zdru- 
ženega dela iz omenjenih re- 
publik in SAP Kosova, ki imajo 
obremenjena reprodukcijska 
sredstva s tečajnimi razlikami 
za več kot 120 odstotkov, je 
predvidena izjemna rešitev, s 

katero je omogočeno, da na- 
mesto dosedanjih 65 odstot- 
kov, ustvarijo na tej podlagi 75 
odstotkov sredstev. V zvezi s 
tem je definirano tudi stališče, 
s katerim se predpisuje način 
določanja stopnje takšne 
obremenitve med letom 

Z ustreznimi dopolnitvami 
veljavnega zakona je omogo- 
čeno, da se tudi tečajne razlike 
za odplačila uporabijo za po- 
kritje izgub, predpisan pa je 
tudi rok (20. januar) za sprejet- 
je zahtev in dokumentacije za 
pokritje tečajnih razlik za 
prejšnje leto. 

Z noveliranjem 16. člena za- 
kona je premaknjen rok za iz- 
plačilo sredstev zaradi uresni- 
čevanja te pravice, in to z 31. 
januarja na 20. februar nasled- 
njega leta za prejšnje leto. Če 
se to izplačilo zaradi neustvar- 
jenih prihodkov ne more opra- 
viti v predvidenem roku, bo iz- 
plačano v breme predračuna 
za naslednje leto. 

Ta zakon bi se začel uporab- 
ljati, kot je predlagano, 1. janu- 
arja 1987. leta. 

Ker so s predlaganimi spre- 
membami in dopolnitvami 
omenjenega zakona o pokritju 
tečajnih razlik načrtovani učin- 
ki za leto 1987 v znesku 10,46 
milijard dinarjev, je Zvezni iz- 
vršni svet predložil. Skupščini 
SFRJ tudi osnutek odloka o 
spremembah in dopolnitvah 
odloka o predračunu prihod- 
kov in odhodkov tečajnih ra- 
zlik za določene tuje kredite 
za leto 1987 (AS 182). 

Glede na to, da ne obstajajo 
drugi zakonski viri za poravna- 
vanje teh potreb, se s predla- 
gano določbo predvideva za- 
gotavljanje teh sredstev s po- 
močjo ustreznega povečanja 
prispevkov republik in avto- 
nomnih pokrajin. 

Tudi ta določba bi se začela 
uporabljati, kot je predlagano, 
od 1. januarja tega leta. 
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MEDNARODNE POGODBE 

MEDNARODNA PRAVILA O KONSTRUKCIJI 

ZABOJNIKOV ZA VEČJO VARNOST PRI PREVOZU 

Določena mednarodna pravila o konstrukciji zabojnikov, s katerimi se 
zagotavlja večja varnost človeških življenj in olajšuje mednarodni transport 
blaga v zabojnikih 
Jugoslavija ima približno 15.000 zabojnikov, od tega razpolagajo jugoslovanski 
ladjarji s približno 95 odstotki zmogljivosti 
Konvencija ureja temelje varnosti, nadalje pa jo bodo razčlenili zvezni predpisi 

Zveznemu zboru Skupščine 
SFRJ je bil predložen predlog 
zakona o ratifikaciji, medna- 
rodne konvencije o varnosti 
zabojnikov, ki je bila sprejeta v 
Ženevi 2. decembra 1972. leta 
s prilogo prve in druge kon- 
vencije ter spremembami in. 
dopolnitvami I. priloge kon- 
vencije, sprejete v Londonu 2. 
aprila 1981. leta, in s spremem- 
bami in dopolnitvami I. in II. 
priloge konvencije, ki sta bili 
prav tako sprejeti v Londonu 
13. junija 1983. leta. 

Pri sprejemanju konvencije 
je bilo sklenjeno, da bodo 
skupna mednarodna pravila o 
konstrukciji zabojnikov zago- 
tovila varnost človeških živ- 
ljenj, olajšala mednarodni 
transport blaga v zabojnkih in 
omogočila večjo varnost pri 
upravljanju, zlaganju in tran- 
sportu zabojnikov. Države, ki 
uvajajo prevoz z zabojniki, so v 
glavnem ratificirale konvenci- 
jo, ker se z njo uvaja nujna 

enotnost in kontrola medna- 
rodnih prevozov zabojnikov, 
kar vpliva na neovirano odvija- 
nje prevoza. 

Jugoslavija je podpisala to 
konvencijo z rezervo ratifikaci- 
je. Za ratifikacijo so se izrekli 
predstavniki zainteresiranega 
združenega dela, Splošno 
združenje prometa Jugoslavije 
in Skupnost pomorskih ladjar- 
jev iz Jugoslavije, ker v naši 
državi obstaja približno 15.000 
enot zabojnikov, od tega jugo- 
slovanski ladjarji razpolagajo s 
približno 95 odstotkov zmoglji- 
vosti. Vprašanje ratifikacije je 
aktualno tudi zaradi dejstva, 
da mora imeti od 6. septembra 
1982. leta vsak zabojnik tabli- 
co, ki potrjuje, da je zabojnik v 
skladu z zahtevami, postavlje- 
nimi s konvencijo, s prehodni- 
mi določbami sprememb in 
dopolnitev I. priloge konvenci- 
je pa se predvideva, da se to 
napravi najkasneje do 1. janu- 
arja 1987. leta. 

Predlog zakona o ratifikaciji mednarodne konvencije o 
varnosti zabojnikov 

Besedilo konvencije vsebuje 
preambulo, določanje definici- 
je, uporabna polja in nadzor 
nad uporabo, določbe o pod- 
pisovanju, ratifikaciji, spreje- 
manju, odobritvi in pristopa- 
nju, o veljavnosti, določbe o 
spremembah konvencije, od- 
povedi, urejanju sporov, rezer- 
vah in notifikaciji. Določbe, ki 
so značilne za to konvencijo, 
so vsebovane v I. in II. prilogi. I. 
priloga vsebuje pravila, ki se 
nanašajo na pregledovanje, 
nadzor, odobritev in vzdrževa- 
nje zabojnikov, II. priloga pa 
na obremenitve in preizkusne 
postopke (pravila tehnične na- 
rave.) 

V predlogu je prav tako po- 
udarjeno, da se z ratifikacijo 
konvencije ne bodo spremenili 
zvezni predpisi, ampak bodo 
sprejeti novi, s tem da konven- 
cija ne bo vplivala na republi- 
ške predpise. 

Upoštevajoč ustavna poo- 
blastila federacije na področju 
urejanja standardov, tehničnih 
normativov in norm kvalitete 
proizvodov in storitev, se pred- 
laga, da Zvezni zavod za stan- 
dardizacijo sprejema tehnična 
pravila o graditvi, pregledova- 

nju, nadzora in odobritvi za- 
bojnikov takšnih vrst in tipov, 
pri katerih površina, ki jo zapi- 
rajo spojnice zunanjih robov 
spodnjih kotov, znaša 7 kva- 
dratnih metrov ali več. 

Konvencija predvideva, da 
mora nacionalni organ uprav 
uvesti učinkovit postopek pre- 
gledovanja, nadzora in odobri- 
tve zabojnikov oziroma da ta 
dela zaupa določeni organiza- 
ciji. Ker pri nas obstajajo usta- 
nove za uresničevanje funkcij 
federacije na določenih po- 
dročjih prometa, se predlaga, 
da se takšni ustanovi - Jugo- 
slovanskemu registru ladij - 
zaupa tudi opravljanje posto- 
kov, predvidenih s to konven- 
cijo. 

Prav tako je predvidena ob- 
veznost nacionalnih upravnih 
organov, da uvedejo inšpekcij- 
ski nadzor nad uporabo kon- 
vencije. Upoštevajoč, da je za- 
bojnik naprava, ki je stalno v 
prometu, bodo inšpekcijski 
nadzor zabojnikov izvajali in- 
špekcijski organ, ki drugače 
kontrolirajo varnost prometa, 
to pa so republiški oziroma po- 
krajinski upravni organi. 

\ 
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Ljubljana, 24. 2. 1987 

REGISTER POROČEVALCA ZA LETO 

1986/XII 

Gradivo v registru je razvrščeno 

po naslednjih poglavjih: 

IZ SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 

KONSTITUIRANJE SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 
ZAKONI 
IZVAJANJE ZAKONOV 
ODLOKI 
DRUŽBENI DOGOVORI, DOGOVORI 
SAMOUPRAVNI SPORAZUMI 
SOGLASJA 
PLANIRANJE 
- srednjeročno 
- dolgoročno 
PROGRAMI 
- programi aktivnosti; programi dela Skupščine SR 

Slovenije 
ANALIZE 
GRADIVA 
INFORMACIJE (k aktom in gradivom, ki niso obiavliena v 

Poročevalcu 1986/XII) 
- komisij Skupščine SR Slovenije 
- delegacij 
- republiških organov, organizacij in skupnosti 
POROČILA (k aktom in gradivom, ki niso obiavliena v 

Poročevalcu 1986/XII) 
- Predsedstva SR Slovenije 
- Skupščine SR Slovenije 
- zborov, komisij in služb Skupščine SR Slovenije 
- delegacij in delegatov 
- republiških organov, organizacij in skupnosti 
IZ RAZPRAV V TELESIH SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 
UGOTOVITVE, STALIŠČA, PRIPOROČILA, PREDLOGI 
IN SKLEPI (k aktom in gradivom, ki niso obiavliena v 

Poročevalcu 1986/XII) 
- Skupščine SR Slovenije 
- Predsedstva Skupščine SR Slovenije 
- zborov in komisij Skupščine SR Slovenije 
- medzborovskih skupin 
- konferenc delegacij in delegacij 
- republiških organov, organizacij in skupnosti 

URESNIČEVANJE STALIŠČ IN SKLEPOV SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 
POBUDE IN PRIPOMBE DELEGACIJ, SKUPIN DELEGA- 

TOV IN DELEGATOV V ZBORIH SKUPŠČINE SR SLOVE- 
NIJE, 

REPUBLIŠKIH ORGANOV, ORGANIZACIJ IN SKUP- 
NOSTI 

VPRAŠANJA DELEGACIJ, SKUPIN DELEGATOV IN 
DELEGATOV V ZBORIH SKUPŠČINE SR SLOVENIJE IN 
DRUGIH SKUPNOSTI IN ORGANIZACIJ 

IZ SKUPŠČINE SFRJ 

KONSTITUIRANJE SKUPŠČINE SFRJ 
RESOLUCIJE 
ZAKONI 
IZVAJANJE ZAKONOV 
ODLOKI 
DRUŽBENI DOGOVORI. DOGOVORI 
PLANIRANJE 
- srednjeročno 
PROGRAMI 
- aktivnosti 
- programi dela Skupščine SFRJ in zborov 
ANALIZE 
INFORMACIJE 
- komisij Skupščine SFRJ 
POROČILA 
- zborov Skupščine SFRJ in odborov 
- zveznih organov, organizaciiin skupnosti 
RAZPRAVE V TELESIH SKUPŠČINE SFRJ 
URESNIČEVANJE STALIŠČ IN SKLEPOV 
SKUPŠČINE SFRJ IN ZBOROV 

Pojasnilo k razvrstitvi gradiva v posameznih poglavjih: 
akti, gradiva in drugi dokumenti so v poglavjih razvrščeni 
po abecednem zaporedju predmetov, ki so tiskani okrep- 
ljeno. K posameznim aktom in gradivom, ki so objavljena v 
Poročevalcu 1986/XII, so dodane tudi z njimi povezane 
informacije, mnenja, poročila, stališča in sklepi. Informa- 
cije, poročila, ugotovitve, stališča, predlogi, priporočila in 
sklepi h gradivom, ki v tem letniku Poročevalca niso objav- 
ljena, so registrirani v samostojnih poglavjih. 
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Naslov Poročevalec 
številka/stran 

IZ SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 

Konstituiranje Skupščine SR Slovenije 7. 
in 28. 5. 1986, Predsedstva SR Slovenije, 
Izvršnega sveta, Skupščin samoupravnih 
interesnih skupnosti 
- razpored delegatov iz SR Slovenije v 
Zveznem zboru Skupščine SFRJ za vzdrže- 
vanje stikov s skupščinami občin SR Slove- 
nije 

ZAKONI 

Zakon o spremembah in dopolnitvah zako- 
na o davkih občanov 
- predlog za izdajo zakona z osnutkom 
zakona (ESA 129) 
Zakon o spremembah zakona o dodatnem 
prispevku solidarnosti v letih 1982 do 1989 
- predlog za izdajo zakona s predlogom 
zakona (ESA 46) 
Zakon o nepravdnem postopku 
- predlog zakona (ESA 620) 
- popravek k besedilu predloga zakona 
Zakon o spremembah in dopolnitvah zako- 
na o osnovni šoli 
- predlog za izdajo zakona z osnutkom 
zakona (ESA 890) 
- predlog zakona (ESA 890) 

Zakon o pedagoški službi 
- predlog za izdajo zakona s tezami za 
osnutek zakona (ESA 32) 
- sklep Zbora združenega dela in Zbora 
občin Skupščine SR Slovenije ob obravna- 
vi predloga za izdajo zakona 
- pripombe skupščine Izobraževalne 
skupnosti Slovenije ob obravnavi predloga 
za izdajo zakona 
Zakon o prevozih v cestnem prometu 
- osnutek zakona (ESA 819) 
Zakon o določitvi obveznosti plačevanja 
prispevka za pospeševanje družbeno or- 
ganizirane proizvodnje hrane v letu 1987 
- predlog za izdajo zakona z osnutkom 
zakona (ESA 86) 
- predlog zakona (ESA 86) 
Zakon o pogojih za prodajo stanovanjskih 
hiš in stanovanj v družbeni lastnini 
- predlog za izdajo zakona z osnutkom 
zakona (ESA 47) 
- stališča Družbenopolitičnega zbora 
Skupščine SR Slovenije ob obravnavi 
predloga za izdajo zakona 
- sklep Zbora združenega dela in Zbora 
občin Skupščine SR Slovenije ob obravna- 
vi predloga za izdajo zakona 
- predlog zakona (ESA 47) 
Zakon o ukrepih za pospeševanje proiz- 
vodnje hrane in zagotavljanje osnovne 
preskrbe ter o samoupravni interesni or- 
ganiziranosti na teh področjih 
- predlog za izdajo zakona s tezami za 
osnutek zakona (ESA 7) 
- popravek k predlogu za izdajo zakona 
- osnutek zakona (ESA 7) 
- predlog zakona (ESA 7) 
Zakon o proračunu Socialistične republi- 
ke Slovenije za leto 1987 
- predlog zakona (ESA 127) 
Zakon o zagotavljanju sredstev za republi- 
ške blagovne rezerve v letu 1987 

16/pril. str. 1 -5 

17/14 

28/pril. str. 1-10 

17/3-6 

13/14-29 
16/2 

7/pril. str. 10-13 
13/11-13 

16/16-20 

20/6 

20/6 

26/pril. str. 1 -8 

21/36-40 
24/7-8 

17/6-10 

21/2-3 

21/3 
21/10-13 

13/2-10 
14/2 

21/28-36 
24/2-7 

31/11-29 

- predlog za izdajo zakona z osnutkom 
zakona (ESA 85) 
- predlog zakona (ESA 85) 
Zakon o spremembi zakona o Slovenski 
akademiji znanosti in umetnosti 
- predlog za izdajo zakona s predlogom 
zakona (ESA 80) 

Zakon o spremembah in dopolnitvah za- 
kona o sodnih taksah 
- predlog za izdajo zakona z osnutkom za- 
kona (ESA 82) 
- predlog zakona (ESA 82) 
Zakon o stečaju nad obratovalnicami sa- 
mostojnih obrtnikov 
- predlog zakona (ESA 237) 

21/40-43 
24/9-10 

21/13-14 

21/48-62 
24/14-27 

13/30-37 
26/pril. str. 12-20 

Zakon o podaljšanju rokov za določitev sto- 
penj in osnov davkov za leto 1987 
- predlog zakona (ESA 159) 30/pril. str. 1-2 
Zakon o prispevku za pokrivanje dela stro- 
škov enostavne reprodukcije železniškega 
gospodarstva Ljubljana v letih 1987-1990 
- sklep Zbora združenega dela, Zbora občin 
in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR 
Slovenije ob obravnavi predloga za izdajo 
zakona z osnutkom zakona 30/8-9 
- predlog zakona (ESA 111) 30/pril.'str. 2-4 
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona 
o skupnih osnovah svobodne menjave dela 
- predlog za izdajo zakona s tezami za os- 
nutek zakona (ESA 857) 1/pril. str. 1-6 
- stališča Družbenopolitičnega zbora 
Skupščine SR Slovenije ob obravnavi pred- 
loga za izdajo zakona 5/8 
- sklep Zbora združenega dela in Zbora 
občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi 
predloga za izdajo zakona 5/8 
Zakon o varnosti v urejenih kopališčih 
- predlog za izdajo zakona s tezami za os- 
nutek zakona (ESA 907) 10/pril. str. 1-4 
- osnutek zakona (ESA 907) 20/pril. str. 4-7 
- predlog zakona (ESA 907) 26/pril. str. 9-11 
Zakon o varstvu prebivalstva pred nalezlji- 
vimi boleznimi 
- predlog za izdajo zakona s tezami za os- 
nutek zakona (ESA 1) 12/pril. str. 25-29 
- osnutek zakona (ESA 1) 21/43-48 
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona 
o varstvu pri delu 
- predlog zakona (ESA 483) 11/18-35 
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona 
o zajamčenem osebnem dohodku in izpla- 
čevanju osebnih dohodkov v organizacijah 
združenega dela, ki poslujejo z izgubo 
- osnutek zakona (ESA 791) 
- predlog zakona (ESA 791) 
Zakon o zaključnem računu o izvršitvi pro- 
računa Socialistične republike Slovenije za 
leto 1985 
- osnutek zakona (ESA 909) 
Zakon o združevanju dela sredstev družbe- 
ne reprodukcije za gospodarsko infrastruk- 
turo v letih 1987-1990 
- predlog za izdajo zakona z osnutkom za- 
kona (ESA 138) __ 28/pril. str. 11-17 
- sklep Zbora združenega dela Skupščine 
SR Slovenije ob obravnavi predloga za izda- 
jo zakona 
- predlog zakona (ESA 138) 
Zakon o določitvi obveznosti plačevanja pri- 
spevka za usposabljanje zemljišč za družbe- 
no organizirano kmetijsko proizvodnjo v le- 
tu 1986 
- predlog za izdajo zakona s predlogom 
zakona (ESA 895) 
Zakon o določitvi obveznosti plačevanja pri- 
spevka za usposabljanje zemljišč za družbe 

10/pril. str. 4-7 
24/10-13 

11/2-18 

30/9 
31/29-33 

7/pril. str. 14-18 
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no organizirano kmetijsko proizvodnjo hra- 
ne v obdobju od leta 1987 do leta 1990 
- predlog za izdajo zakona s predlogom 
zakona (ESA 148) * 29/2-4 
- predlog zakona (ESA 148) 29/4-5 
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona 
o ureditvi določenih vprašanj s področja var- 
nosti železniškega prometa 
- osnutek zakona (ESA 760) 12/pril. str. 29-32 
- popravek v besedilu osnutka zakona 14/2 
- predlog zakona (ESA 760) 21/25-28 

IZVAJANJE ZAKONOV 
21/14-23 

21/23-25 

31/34 

Analiza izvajanja zakona o cestah (ESA 87) 
- ugotovitve, sklepi, predlogi in priporočila 
IS Skupščine SR Slovenije ob obravnavi ana- 
lize 
Analiza uresničevanja zakona o izvrševanju 
kazenskih sankcij (ESA 86) 22/pril. str. 1-15 
- stališča Skupščine SR Slovenije k analizi 26/4-5 
Analiza izvajanja zakona k morskem ribištvu 
(ESA 83) 21/92-96 
- ugotovitve in predlogi IS Skupščine SR 
Slovenije ob obravnavi analize 21/96 
- sklep Zbora združenega dela in Zbora 
občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi 
analize 26/5 
Izvajanje zakona o združenem delu: 
Vloga Zbora združenega dela v povezavi s 
Kritično analizo delovanja političnega siste- 
ma socialističnega samoupravljanja - uvod- 
na razprava na posvetu predsednikov Zbo- 
rov združenega dela 18. 9. 1986 24/28-31 

ODLOKI 

Odlok o srednjeročnem programu geodet- 
skih del na območju SR Slovenije za obdob- 
je 1986-1990 
- predlog odloka (ESA 127) 28/pril. str. 35-40 
Odlok o odstopu posebnega republiškega 
davka od prometa proizvodov občinam v 
letu 1987 
- predlog odloka (ESA 162) 
Odlok o dopolnitvah odloka o prenosu de- 
narnih sredstev družbenopolitičnih skup- 
nosti v depozit pri Narodni banki Slovenije 
- predlog odloka (ESA 870) 3/pril. str. 1-2 
Odlok o razpisu splošnih volitev članov de- 
legacij v temeljnih samoupravnih organiza- 
cijah in skupnostih ter splošnega glasova- 
nja o izvolitvi v družbenopolitične zbore 
skupščin družbenopolitičnih skupnosti 2/1 
Odlok o razpisu volitev predsednika in čla- 
nov Predsedstva Socialistične republike 
Slovenije 2/2 
Odlok o strategiji tehnološkega razvoja Sd- 
cialistične federativne republike Jugoslavi- 
je. - Strategija tehnološkega razvoja SFR 
Jugoslavije 
- osnutek odloka in strategije (ESA 877) 4/pril. str. 8-23 

DRUŽBENI DOGOVORI. 
DOGOVORI 
- družbeni dogovori 

Družbeni dogovor o skupnih akcijah za pre- 
prečevanje onesnaževanja in izboljšanje 
kakovosti voda v porečju reke Save 
- osnutek družbenega dogovora (ESA 862) 
- mnenje IS Skupščine SR Slovenije o os- 
nutku družbenega dogovora 
- poročilo Komisije za varstvo človekovega 
okolja Skupščine SR Slovenije k osnutku 
družbenega dogovora 

2/2-8 

5/9 

5/10-11 

- poročilo Zakonodajno-pravne komisije 
Skupščine SR Slovenije k osnutku družbe- 
nega dogovora 5/11 
- predlog družbenega dogovora (ESA 862) 15/32-36 
Družbeni dogovor o skupnih osnovah in me- 
rilih za samoupravno urejanje odnosov pri 
pridobivanju in delitvi dohodka v SR Slove- 
niji 
- predlog družbenega dogovora (ESA 826) 7/pril. str. 1-9 
Družbeni dogovor o skupnih osnovah finan- 
ciranja splošnih in skupnih družbenih po- 
treb 
- pobuda za sklenitev družbenega dogovo- 
ra 11/36-38 
- osnutek družbenega dogovora 11/38-46 
Družbeni dogovor o zagotavljanju sredstev 
za graditev in ureditev spominskega obelež- 
ja »Sremska fronta« 
- predlog družbenega dogovora 3/pril. str. 37-40 
Družbeni dogovor o spodbujanju in vredno- 
tenju ustvarjalnosti v SFR Jugoslaviji 
- osnutek družbenega dogovora s spre- 
membami in dopolnitvami (ESA 153) 30/pril. str. 4-16 
Družbeni dogovor o elementih skupne politi- 
ke in temeljih za določanje meril za varstvo 
in izboljšanje človekovega okolja in ureja- 
nje prostora 
- osnutek družbenega dogovora (ESA 76) 21/63-68 

- dogovori 

Dogovor o spremembah in dopolnitvah do- 
govora o temeljih davčne politike 
- pobuda z osnutkom dogovora (ESA 142) 29/10-12 
- mnenje IS Skupščine SR Slovenije k os- 
nutku dogovora 30/4-5 
Dogovor o spremembah in dopolnitvah do- 
govora o usklajevanju davčnega sistema 
- pobuda z osnutkom dogovora (ESA 141) 29/7-9 
- popravek besedila osnutka dogovora na 
8. strani v Poročevalcu št. 29 30/2 
—• mnenje IS Skupščine SR Slovenije k os- 
nutku dogovora 30/3-4 
Dogovor o solidarni zagotovitvi električne 
energije SR Črni gori zaradi odstopa od 
izgradnje hidroelektrarne v kanjonu Tare za- 
radi zaščite kanjona 
- osnutek dogovora (ESA 65) 19/pril. str. 1-5 
- mnenje IS Skupščine SR Slovenije k os- 
nutku dogovora 19/pril. str. 6 
Dogovor o usmerjanju dela kreditnega po- 
tenciala bank prek Jugoslovanske banke za 
mednarodno ekonomsko sodelovanje za 
kreditiranje izvoza opreme, ladij in izvajanje 
investicijskih del v tujini na kredit v obdobju 
od leta 1987 do leta 1990 
- predlog dogovora (ESA 143) \ 29/12-15 
Dogovor o zagotovitvi dela sredstev za finan- 
ciranje mednarodnih športnih tekmovanj, ki 
jih prirejamo v Jugoslaviji in za pripravo ju- 
goslovanskih športnikov za udeležbo na 
olimpijskih igrah 
- osnutek dogovora (ESA 874) 3/pril. str. 41-43 
Dogovor o zagotavljanju sredstev za financi- 
ranje raziskovanja in stalnega spremljanja 
(monitoring) onesnaženosti Jadranskega 
morja 
- predlog dogovora (ESA 128) 29/15-17 
- mnenje IS Skupščine SR Slovenije k 
predlogu dogovora 29/17 
Dogovor o izvajanju politike na področju 
splošne porabe na ravni občin v SR Slove- 
niji za leto 1987 
- osnutek dogovora (ESA 112) 28/pril.str. 18-20 
(glej tudi PLANIRANJE - srednjeročno) 
Oogovor o spremembah in dopolnitvah do- 
govora o temeljnih vprašanjih položaja, or- 
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ganizacije in delovanja upravnih organov za 
družbene prihodke 
- pobuda z osnutkom dogovora (ESA 140) 
- mnenje IS Skupščine SR Slovenije k os- 
nutku dogovora 

SAMOUPRAVNI SPORAZUMI 

Samoupravni sporazumi o temeljih planov 
SIS materialne proizvodnje za obdobje 
1986—1990 (glej poglavje PLANIRANJE - 
srednjeročno) 
- komentar Zavoda SR Slovenije za družbe- 
no planiranje k samoupravnim sporazumom 
Samoupravni sporazumi o usklajevanju pla- 
nov za obdobje 1986—1990: Zdravstvene 
skupnosti v SR Sloveniji, Skupnosti otro- 
škega varstva v SR Sloveniji, Skupnosti so- 
cialnega varstva v SR Sloveniji, o Socialni 
varnosti v SR Sloveniji, O skupnih izhodiš- 
čih za oblikovanje samoupravnih sporazu- 
mov o temeljih izobraževalnih skupnosti 
(glej poglavje PLANIRANJE - srednjeročno) 
- komentar Zavoda SR Slovenije za družbe- 
no planiranje k samoupravnim sporazumom 
Samoupravni sporazumi o temeljih planov 
za obdobje 1986—1990: Izobraževalne 
skupnosti SR Slovenije, Kulturne skupnosti 
SR Slovenije, Skupnosti pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji, 
Raziskovalne skupnosti Slovenije (glej po- 
glavje PLANIRANJE - srednjeročno) 
- komentar Zavoda Sfi Slovenije za družbe- 
no planiranje k samoupravnim sporazumom 

SOGLASJA 

Soglasje h kandidaturi Jugoslovanske zveze 
za dviganje uteži za organizacijo svetovne- 
ga in evropskega prvenstva v dviganju ute- 
ži (juniorji), ki bo v letu 1987 v Beogradu 
(ESA 44) '! 
- prošnja Jugoslovanske zveze za dviganje 
uteži za soglasje 
- podpora Zveze za dviganje uteži Beogra- 
da 
- soglasje ZTK Srbije 
- soglasje ZTK Jugoslavije 
- elaborat iniciativnega odbora za organi- 
zacijo prvenstva 
Soglasje za kandidaturo Judo zveze Jugo- 
slavije za organizacijo ekipnega prvenstva 
Evrope v judu za člane in članice v letu 1986 
v Novem Sadu 
- prošnja Judo zveze Jugoslavije za soglas- 
je Skupščini SR Slovenije (ESA 20) 

soglasje ZTK Jugoslavije 
- elaborat Mestne zveze za judo Novi Sad 
Soglasje h kandidaturi Ragbi zveze Jugosla- 
vije za organizacijo mladinskega prvenstva 
Mednarodne amaterske federacije v ragbi- 
ju (FIRA), ki bo leta 1988 v Makarski 
- predlog Ragbi zveze Jugoslavije za so- 
glasje 
- elaborat SO Makarska o športni, ekonom- 
ski in družbenopolitični upravičenosti orga- 
niziranja prvenstva 
Soglasje h kandidaturi Zveze za šport in re- 
kreacijo invalidov Jugoslavije za organizaci- 
jo odprtega prvenstva Evrope v sedeči od- 
bojki, ki bo v Sarajevu 25.-28.6 1987 
- predlog za soglasje (ESA 79) 
- elaborat Zveze za šport in rekreacijo inva- 
lidov Jugoslavije o upravičenosti organizira- 
nja prvenstva 
- soglasje predsedstva Zveze za šport in 
rekreacijo invalidov Jugoslavije h kandidatu- 

29/5-7 

30/5-6 

8/7-76 

8/2-7 

9/5-28 

9/2-4 

9/29-56 

9/2-4 

17/10 

17/10-11 

17/11 
17/11 
17/11 

17/11-13 

15/37 

15/37 
15/37-38 
15/38-40 

30/pril. str. 17 

30/pril. str. 17-18 

22/pril. str. 16 
22/pril. str. 16 

22/pril. str. 16-18 

22/pril. str. 19 

- prošnja Zveze za šport in rekreacijo inva- 
lidov Jugoslavije Skupščini SR Slovenije za 
soglasje 22/pril. str. 19 
- mnenje IS Skupščine SR Slovenije o 
predlogu za soglasje h kandidaturi 22/pril. str. 19 

PLANIRANJE 

- srednjeročno 
Poročilo o izvajanju resolucije o politiki 
uresničevanja družbenega plana SR Slove- 
nije za obdobje 1986-1990 v letu 1986 (ESA- 
52) 18-1./2-8 
- stališče Družnenopolitičnega zbora 
Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poro- 
čila 21/4-5 
- ugotovitve in sklepi Skupščine SR Slove- 
nije ob obravnavi poročila 21/5-6 
»Majska analiza 1986«; analiza ključnih 
trendov in procesov razvoja SR Slovenije v 
obdobju 1981-1985 ter uresničevanja usme- 
ritev srednjeročnega družbenega plana za 
obdobje 1986-1990 v letu 1986 s prvo oceno 
razvojnih možnosti v letu 1987 (ESA 52) 18-I./8-60 
- dokumentacija k »Majski analizi« 18-11/2-48 
Dogovor o temeljih družbenega plana SH 
Slovenije za obdobje 1987-1990 (ESA I) 12/pril. str. 1-24 
- poročilo IS Skupščine SR Slovenije o us- 
klajevanju dogovora 16/14-16 
- stališča Družbenopolitičnega zbora 
Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poro- 
čila IS 20/z"3 

- ugotovitve in sklep Skupščine SR Slove- 
nije ob obravnavi poročila IS 20/3 
Samoupravni sporazumi o temeljih planov 
SIS materialne proizvodnje SR Slovenije za 
obdobje 1986-1990 
- Posebne SIS za elektrogospodarstvo in 
premogovništvo (s kontinuiteto do I. 1995) 8/7-23 
- Posebne SIS za nafto in plin (s kontinuite- 
to do I. 1995) 8/24-32 
- SIS za železniški in luški promet 8/33-37 
- vzdrževanja, varstva, rekonstrukcije in 
graditve avtomobilskih in magistralnih cest 8/38-41 
- SIS za železniški in luški promet za po- 
dročje luškega prometa 8/42-44 
- razvoja PTT prometa 8/45-50 
- SIS za letališko dejavnost 8/51-52 
- Zveze vodnih skupnosti 8/53-65 
- Zveze stanovanjskih skupnosti 8/66-72 
- Zveze komunalnih skupnosti 8/73-76 
- komentar Zavoda SR Slovenije za družbe- 
no planiranje k samoupravnim sporazumom 8/2-6 
Samoupravni sporazumi o usklajevanju pla- 
nov za obdobje 1986-1990: 
- Zdravstvene skupnosti v SR Sloveniji 9/5-11 
- Skupnosti otroškega varstva v SR Slove- 
niji 9/12-15 
- Skupnosti socialnega varstva v SR Slo- 
veniji 9/16-18 
- O socialni varnosti v SR Sloveniji 9/19-24 
- O skupnih izhodiščih za oblikovanje sa- 
moupravnih sporazumov o temeljih izobra- 
ževalne skupnosti v SR Sloveniji 9/25-28 
- komentar Zavoda SR Slovenije za družbe- 
no planiranje k samoupravnim sporazumom 9/2-4 
Samoupravni sporazumi o temeljih planov 
za obdobje 1986-1990: 
- Izobraževalne skupnosti Slovenije 9/29-37 
- Kulturne skupnosti Slovenije 9/38-47 
- Skupnosti pokojninskega in invalidske- 
ga zavarovanja v SR Sloveniji 9/48-52 
- Raziskovalne skupnosti Slovenije 9/53-56 
- komentar Zavoda SR Slovenije za družbe- 
no planiranje k samoupravnim sporazumom 9/2-4 
Globalna ocena uresničevanja družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 v 

4 priloga poročevalca 



letu 1986 z oceno možnosti razvoja v letu 
1987: »Jesenska analiza 1986« (ESA 112) 25/10-40 
- priloga: Dogajanje v prostoru 25/30-33 
- dokumentacija h globalni oceni 25/41-63 
Resolucija o politiki uresničevanja družbe- 
nega plana SR Slovenije za obdobje 
1986-1990 v letu 1987 
- osnutek resolucije (ESA 112) 25/2-9 
- osnutek dogovora o izvajanju politike 
splošne porabe na ravni občin v SR Sloveniji 
za leto 1987 (ESA 112) 28/pril. str. 18-20 
- osnutek energetske bilance SR Slovenije 
za I. 1987 (ESA 112) 28/pril. str. 20-35 
- stališča Družbenopolitičnega zbora 
Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnut- 
ka resolucije 30/6-7 
- ugotovitve in sklepi Skupščine SR Slove- 
nije ob obravnavi osnutka resolucije 30/7-8 
- stališča IS Skupščine SR Slovenije do 
predlogov in pripomb v razpravi o osnutku 
resolucije 31/8-10 
- predlog resolucije (ESA 112) 31/1-7 
Resolucija o politiki uresničevanja družbe- 
nega plana Jugoslavije za obdobje 
1986-1990 v letu 1987 
- osnutek resolucije (ESA 115) 27/25-32 

PROGRAMI (aktivnosti). 
PROGRAMI DELA SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE 

- programi aktivnosti 

Program mednarodnih stikov Skupščine SR 
Slovenije za leto 1986 
Raziskovalni program Raziskovalne skup- 
nosti Slovenije s programom raziskav za 
preseganje tehnološkega in znanstvenega 
zaostajanja za razvitim svetom 
- ugotovitve, stališča in sklep Zbora zdru- 
ženega dela Skupščine SR Slovenije ob 
obravnavi povzetka raziskovalnega progra- 
ma 
Program za ugotovitev pogojev in meril za 
skrajševanje delovnega in podaljševanje 
obratovalnega časa 
- predlog programa (ESA 35) 

- programi dela Skupščine SR 
Slovenije 

Program dela Zbora združenega dela, Zbo- 
ra občin in Družbenopolitičnega zbora za 

1/4 

3/pril. str. 33-36 

10/10-11 

16/20-22 

leto 1986 (ESA 818) 

Periodični delovni načrt Zbora združenega 
dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega 
zbora za II. in III. trimesečje 1986 
Periodični delovni načrt Zbora združenega 
dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega 
zbora za IV. trimesečje 1986 
Vabilo k sodelovanju za pripravo programov 
dela Zbora združenega dela, Zbora občin in 
Družbenopolitičnega zbora za leto 1987 

ANALIZE 

Analiza uveljavljanja inovativnosti združe- 
nih delavcev - ključna smer stabilizacije 
(ESA 871) 
- ugotovitve, stališča, sklepi in priporočila 
Skupščine SR Slovenije ob obravnavi anali- 
ze 

1/pril. str. I.-IX. 

16/pril. str. I.-IV. 

23/pril. str. 1-5 

22/1 

3/pril. str. 21 -33 

10/8-10 

GRADIVA 

Družbenoekonomski položaj in razvojne 
usmeritve elektrogospodarstva in premo- 
govništva v SR Sloveniji 
- ugotovitve, stališča in sklepi Skupščine 
SR Slovenije ob obravnavi gradiva 

INFORMACIJE: 

komisij Skupščine SR Slovenije, delegacij, 
republiških organov, organizacij in skupno- 
sti (k aktom in gradivom, ki niso objavljena v 
Poročevalcu 1986/XII) 

- delegacij 

Informacija delegacije Skupščine Slovenije v 
Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ 
ob obravnavi gradiva »Osnovna vprašanja 
oblikovanja politike družbenoekonomske- 
ga razvoja v letu 1987« in »Osnovne smeri 
sprememb v gospodarskem sistemu« s te- 
zami 
- republiških organov, organizacij in skup- 
nosti 
Informacija o aktualnih problemih tekočih 
gospodarskih gibanj na začetku leta 1986 
Informacija IS Skupščine SR Slovenije o te- 
kočih gospodarskih gibanjih 
Informacija o predlogih, spremembah in do- 
polnitvah kazenskih določb v nekaterih re- 
publiških zakonih (ESA 34) 
Informacija o kršitvah družbene lastnine in 
drugih pojavnih oblikah neodgovornega od- 
nosa do družbene lastnine in njenega var- 
stva (ESA 860) 
- ugovotitve in sklepi Skupščine SR Slove- 
nije ob obravnavi informacije 
Informacija o načinu zagotavljanja sredstev 
za pokrivanje prispevka SR Slovenije zvez- 
nemu proračunu za leto 1986 
Informacija o nameravani gradnji termo- 
elektrarn Milje pri Trstu in Plomin II v SR 
Hrvatski (k delegatskemu vprašanju v ZO in 
DPZ, Poročevalec 1986, št. 19/8-10) 

POROČILA: 

Predsedstva SR Slovenije, Skupščine SR 
Slovenije, zborov, komisij'in služb Skupšči- 
ne SR Slovenije, delegacij in delegatov, re- 
publiških organov, organizacij in skupnosti 
(k aktom in gradivom, ki niso objavljena v 
Poročevalcu 1986/XII) 

- Predsedstva SR Slovenije 

Poročilo o delu Predsedstva SR Slovenije 
od leta 1984 do leta 1986 

- Skupščine SR Slovenije 

Poročilo o delu Skupščine SR Slovenije v 
mandatnem obdobju od maja 1982 do aprila 
1986 (ESA 892) 

- komisij in služb Skupščine SR 
Slovenije 

Poročilo Komisije za varstvo človekovega 
okolja Skupščine SR Slovenije k informaciji 
o trenutnem stanju izvajanja nalog resoluci- 
je o politiki uresničevanja družbenega plana 
SR Slovenije za obdobje 1986-1990 v letu 
1986 glede izgradnje hidroelektrarn na Savi 
in Muri 

18/61-64 

21/6-7 

27/20-24 

5/3-5 

16/9-13 

16/13-14 

1/pril. str. 7-24 

10/7-8 

1/3 

19/10-11 

6/3-16 

6/39-63 

12/3-6 

priloga poročevalca 



Poročilo Komisije in službe za vloge in pri- 
tožbe Skupščine SR Slovenije o delu za leto 
1985 12/6-18 
Poročilo Zakonodajno-pravne komisije o 
uresničevanju zakonodajne politike v SR 
Sloveniji (ESA 891) 6/17-37 

- delegacij in delegatov 

Poročilo o delu delegatov iz SR Slovenije v 
Zveznem zboru Skupščine SFRJ za obdobje 
od 15. 5. 1982 do 15. 5. 1986 20/10-21 

- republiških organov, 
organizacij in skupnosti 

Poročilo o delu Družbenih pravobranilcev 
samoupravljanja v SR Sloveniji v letu 1985 14/22-34 
Poročilo o propadanju gozdov zaradi ones- 
naženega zraka v SR Sloveniji ter ukrepih za 
sanacijo (ESA 23) 15/27-31 
- ugotovitve, predlogi in sklepi IS,Skupšči- 
ne SR Slovenije ob obravnavi poročila 15/30 
- ugotovitve in skledi Zbora združenega 
dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije 
ob obravnavi poročila 20/5-6 
Poročilo o potrebah, možnostih in pogojih 
izobraževanja in zaposlovanja mladih (ESA 
893) 3/pril. str. 2-20 
- ugotovitve in priporočila Zbora združene- 
ga dela Skupščine SR Slovenije ob obravna- 
vi poročila 10/3-4 
- ugotovitve in priporočila Zbora občin 
Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poro- 
čila f 10/4-6 
- ugotovitve in priporočila Družbenopoli- 
tičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob 
obravnavi poročila ip/6-7 
Poročilo o doseženih vplačilih sredstev po 
zakonu o dodatnem prispevku slodarnosti v 
letih 1982 do 1985 (Ur. list SRS št. 31/81, 16/ 
84, 43/85) in o izpolnjevanju zakonskih ob- 
veznosti do SR Črne gore v letu 1985 10/pril. str. 7-8 
Poročilo o uresničevanju dopolnjenih stališč 
ter pobud, zahtev, predlogov in sklepov ob- 
čin Ljubljana Bežigrad in Domžale v zvezi z 
gradnjo skladišč radioaktivnih odpadkov na 
območju reaktorskega centra Podgorica 1/4 
- stališča Komisije za varstvo človekovega 
okolja Skupščine SR Slovenije k poročilu 1/5 
Poročilo o stanovanjskem gospodarstvu v 
SR Sloveniji (ESA 84) 21/69-84 
Poročilo o varnostnih razmerah in drugih 
notranjih zadevah ter delu organov za notra- 
nje zadeve v letu 1985 (ESA 22) 15/5-26 
- popravek k uvodu poročila 17/2 
- sklep Zbora združenega dela, Zbora ob- 
čin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine 
SR Slovenije ob obravnavi poročila 19/12-13 
- stališča, sklepi in priporočila Skupščine 
SR Slovenije ob obravnavi poročila 22/2-3 
Poročilo o stanju voda v SR Sloveniji (ESA 
83) . 21/84-92 
- ugotovitve, stališča in sklepi Skupščine 
SR Slovenije ob obravnavi poročila 26/3-4 
Poročilo o preobrazbi vzgoje in izobraževa- 
nja (ESA 120) 27/1-19 
- ugotovitve in sklepi IS Skupščine SR Slo- 
venije 27/13-15 

IZ RAZPRAV V TELESIH 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 
- Komisija za mednarodne 
odnose 

Nekatera aktualna vprašanjaboja za mir in 
razorožitev 10/11-12 

UGOTOVITVE, STALIŠČA, PRIPO- 
ROČILA, PREDLOGI IN SKLEPI: 
Skupščine SR Slovenije, Predsedstva 
Skupščine SR Slovenije, zborov in komisij, 
medzborovskih skupin, konferenc delegacij, 
delegacij, republiških organov, organizacij 
in skupnosti (k aktom in gradivom, ki niso 
objavljena v Poročevalcu 1986/XII) 

— Skupščine SR Slovenije 

Ugotovitve, stališča in sklepi ob obravnavi 
poročila o uresničevanju posebnih pravic 
pripadnikov italijanske in madžarske na- 
rodnosti v SR Sloveniji v obdobju 
1981-1985 
Sklep ob obravnavi pobude za sklenitev 
družbenega dogovora o organiziranju in fi- 
nanciranju XIV. univerzitetnih poletnih iger 
leta 1987 v Zagrebu z osnutkom dogovora 

— Predsedstva Skupščine 
SR Slovenije 

Ugotovitve, stališča in predlogi o varstvu 
okolja v Sloveniji (k poročilu o stanju na 
področju varstva in izboljšanja okolja s pred- 
logi ukrepov in aktivnosti) 
Poročilo v skladu s stališči Skupščine SR 
Slovenije o družbenih aktivnostih za prepre- 
čevanje in omejevanje kajenja udeležencem 
v delu skupščine na podlagi 141. člena Po- 
slovnika Skupščine SR Slovenije 

— Zbora združenega dela, Zbora 
občin, Družbenopolitičnega zbora 
Sklep o ustanovitvi, nalogah, sestavi in izvo- 
litvi predsednika, podpredsednika in članov 
skupine delegatov vseh zborov Skupščine 
SR Slovenije za družbene dejavnosti 
Sklep o ustanovitvi, nalogah in sestavi sku- 
pine delegatov vseh zborov Skupščine SR 
Slovenije za proučevanje aktov iz pristojno- 
sti Skupščine SFRJ 
— popravek 3. točke 
Sklep o ustanovitvi, nalogah in sestavi sku- 
pine delegatov vseh zborov Skupščine SR 
Slovenije za spremljanje uresničevanja 
planskih aktov 
Sklep o ustanovitvi, nalogah in izvolitvi sku- 
pine delegatov za spremljanje uresničeva- 
nja preobrazbe vzgoje in izobraževanja 

— Zbora združenega dela 
Ugotovitve in sklepi ob obravnavi poročila o 
tekočih gospodarskih gibanjih v začetku le- 
ta 1986 
Sklep ob obravnavi poročila Službe družbe- 
nega knjigovodstva v SR Sloveniji za leto 
1985 
Sklep ob obravnavi predloga za izdajo zako- 
na o spremembah zakona o uvedbi in stop- 
njah republiških davkov in taks s predlo- 
gom zakona 

— Zbora združenega dela in Zbora 
občin 
Sklep ob obravnavi uresničevanja sprejetih 
usmeritev in nalog na področju osebne po- 
rabe v SR Sloveniji v letu 1986 

— Družbenopolitičnega zbora 
Ugotovitve in stališča ob obravnavi informa- 
cije o potrebnih aktivnosti za uskladitev 
osebne, skupne in splošne porabe 

5/5-7 

5/7 

20/pril. str. 1 -3 

23/2 

16/3-4 

16/4 
17/2 

16/4 

30/9 

12/2—3 

20/7 

1/3 

20/5 

20/4-5 

priloga poročevalca 
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- republiških organov, organizacij 
in skupnosti 
Sklep podpisnikov Družbenega dogovora o 
načinu uporabe in upravljanja s sredstvi soli- 
darnosti za odpravljanje posledic naravnih 
nesreč v SR Sloveniji o uporabi sredstev 
solidarnosti za odpravljanje posledic zim- 
ske in spomladanske pozebe v letu 1984/ 
1985. Sklep o uporabi sredstev solidarnosti 
za odpravo posledic neurja v letu 1985, ki je 
prizadelo občino Maribor Pesnico 
- predlog sklepov 1/18-20 
- popravek predloga sklepov 7/2 

URESNIČEVANJE STALIŠČ 
IN SKLEPOV SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 

Poročilo o uresničevanju stališč za usmerja- 
nje skladnega razvoja in delitev dela na po- 
dročju prometa in zvez 7/3-9 
- mnenje Odbora za družbenoekonomski 
razvoj Zbora združenega dela k poročilu 7/2 
- mnenje Odbora za družbenoekonomske 
odnose in razvoj Zbora občin k poročilu 7/3 
- ugotovitve, predlogi in sklepi IS Skupšči- 
ne SR Slovenije k poročilu 7/9-10 
Poročilo o uresničevanju stališč in sklepov 
ob obravnavi gradiva Gospodarske zbornice 
Slovenije »Nekatera vprašanja uresničeva- 
nja družbenoekonomskih odnosov in samo- 
upravne organiziranosti v samoupravnih in- 
teresnih skupnostih materialne proizvod- 
nje (ESA 6) 14/4-7 
- ocena oziroma stanje delovanja kmetij- 
skih zemljiških skupnosti 14/8-9 
priloga 1: poročilo RK za energetiko SR Slo- 
venije 14/10-11 
- priloga 2: poročilo Skupnosti za ceste 
Slovenije 14/11-13 
- priloga 3: poročilo SIS za železniški in 
luški promet SR Slovenije 14/13-16 
- priloga 4: poročilo SIS za PTT promet 14/16-17 
- priloga 5: poročilo SIS za letališko dejav- 
nost SR Slovenije 14/17-19 
- priloga 6: poročilo RK za varstvo okolja in 
urejanje prostora 14/19-21 
- sklep Zbora združenega dela, Zbora občin 
in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR 
Slovenije ob obravnavi poročila 20/3-4 

POBUDE IN PRIPOMBE 
DELEGACIJ, SKUPIN DELEGATOV 
VZBORIH SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE, REPUBLIŠKIH 
ORGANOV, ORGANIZACIJ IN 
SKUPNOSTI 
- v Zboru združenega dela 

Pobuda za spremembo republiških zakonov: 
o davkih občanov, o ljudski obrambi in sa- 
mozaščiti, o stavbnih zemljiščih. - Stališče 
IS Skupščine SR Slovenije k pobudi 28/2-3 
Pobuda za spremembo in dopolnitev 92. čle- 
na zakona o delovnih razmerjih. - Stališče 
IS Skupščine SR Slovenije k pobudi 23/3 
- poročilo Odbora za družbenopolitični si- 
stem Zbora združenega dela Skupščine SR 
Slovenije k pobudi 23/3-4 
Pobuda, naj se preveri možnost financiranja 
programov krajevnih skupnosti. - Stališče 
IS Skupščine SR Slovenije k pobudi 12/21 
Pobuda za spremembo in dopolnitev predpi- 
sov o gostinski in turistični dejavnosti. Sta- 
lišče IS Skupščine SR Slovenije k pobudi 12/20-21 

Pobuda za obrazložitev metode v zvezi z 
izračunom indeksov cen življenjskih stro- 
škov. - Stališče IS SKupščine SR Slovenije 
k pobudi 
Pobuda, da se z zakonom opredeli tudi 
opravljanje menjalniških poslov privatnemu 
sektorju, ki se ukvarja z gostinstvom in turiz- 
mom. - Stališča IS Skupščine SR Slovenije 
k pobudi 
Pobuda, da bi sprejeli predpis, po katerem bi 
morali občani, ki prejemajo mesečno nado- 
mestilo za nezaposlenost, to nadomestilo 
odslužiti s svojim delom (priložnostnim). - 
Stališče IS Skupščine SR Slovenije k pobudi 
Pobuda za vrnitev neopravičeno zaračuna- 
nih obresti obrtnikom od obrtnih zadrug. - 
Stališče IS Skupščine SR Slovenije k pobudi 
Pobuda za spremembo in dopolnitev zakona 
o obdavčenju proizvodov in storitev v pro- 
metu, da bi bili obrtniki ob nabavah repro- 
dukcijskega materiala za poslovanje delav- 
nic oproščeni davka. - Mnenje IS Skupščine 
SR Slovenije k pobudi 
Pobuda za spremembo in dopolnitev zakona 
o določitvi okolišev in števila delegatskih 
mest po dejavnostih in okoliših za Zbor 
združenega dela Skupščine SR Slovenije. - 
Stališče IS Skupščine SR Slovenije k pobudi 
- mnenje Zakonodajno-pravne komisije 
Skupščine SR Slovenije k pobudi 
- mnenje Odbora za družbenopolitični si- 
stem Zbora združenega dela k pobudi 
Pobuda za ukinitev vseh participacij upo- 
rabnikov k stroškom zdravstvenih storitev 
in predlog za sprožitev postopka o ustrezni 
spremembi samoupravnega sporazuma o 
uresničevanju zdravstvenega varstva in dru- 
gih spremljajočih sporazumov. - Stališče IS 

Skupščine SR Slovenije k pobudi26/8-9 
- mnenje skupine delegatov vseh zborov 
Skupščine SR Slovenije za družbene dejav- 
nosti k pobudi 
Pobuda za spremembo in dopolnitev zakona 
o pokojninskem in invalidskem zavarova- 
nju (164. čl. zakona). - Mnenje k stališču IS 
Skupščine SR Slovenije k pobudi 
- informacija Sveta za socialno in zdravstve- 
no politiko in Sveta za družbenoekonomski 
položaj v kmetijstvu, gozdarstvu in na vasi 
RK SZDL Slovenije o dodatnih možnostih 
reševanja problematike zakoncev kooperan- 
tov 
- mnenje Odbora za družbenoekonomske 
odnose Zbora združenega dela Skupščine 
SR Slovenije k pobudi 
- mnenje Odbora za agrarno politiko Zbo- 
razdruženega dela Skupščine SR Slovenije k 
pobudi 
Pobuda za sklenitev družbenega dogovora o 
skupnih osnovah financiranja splošnih 
družbenih in skupnih potreb. - Stališče IS 
Skupščine SR Slovenije k pobudi 
Pobuda za spremembo zvezne nomenklatu- 
re. - Stališče IS Skupščine SR Slovenije k 
pobudi 

- v Zboru združenega dela in v 
Zboru občin 

Pobuda za poenotenje financiranja potreb 
splošne ljudske obrambe in Družbene sa- 
mozaščite v srednjeročnem obdobju 
1986-1990. - Stališče IS Skupščine SR Slo- 
venije k pobudi 
- mnenje Odbora za družbenopolitični in 
komunalni sistem Zbora občin Skupščine 
SR Slovenije k pobudi 

15/2-3 

12/19-20 

22/5-6 

29/18-19 

12/19 

7/12 

7/12 

7/13 

26/9-10 

7/13 

7/13-14 

7/14 

7/15 

29/18 

3/2 

4/2-3 

4/3 

priloga poročevalca 



- v Zboru občin 

Pobuda za spremembe in dopolnitve zakona 
o cestah. - Stališča IS Skupščine SR Slove- 
nije k pobudi 10/20 
Pobuda za sprejem zakona o izločanju dela 
dohodka kot rezultat dela v izjemno ugod- 
nih naravnih pogojih. - Stališča IS Skupšči- 
ne SR Slovenije k pobudi 31/39-40 
Pobuda v zvezi s spremembo komunalne 
zakonodaje. — Stališča IS Skupščine SR 
Slovenije k pobudi 10/19-20 
Pobuda za spremembo predpisov o obvez- 
nem objavljanju dolgoročnih in srednjeroč- 
nih družbenih planov. - Mnenje Zakonodaj- 
nopravne komisije Skupščine SR Slovenije k 
pobudi 30/12-13 
Pobuda za spremembo predpisov sedaj uve- 
ljavljenega zagotavljanja obveznosti OZD po 
zaključnem računu. - Mnenje IS Skupščine 
SR Slovenije k pobudi 15/3-4 
Pobuda za objektivno informacijo o osebnih 
dohodkih v elektrogospodarstvu. - Odgo- 
vor IS Skupščine SR Slovenije k pobudi 19/13-14 
Pobuda za oprostitev prometnega davka od 
traktorskih prikolic za kmetijstvo. - Stališče 
IS Skupščine SR Slovenije k pobudi 28/4 
Pobuda za računalniško obdelavo zemlji- 
škega katastra. - Stališče IS Skupščine SR 
Slovenije k pobudi 30/12 
Pobudo za čimprejšnjo pripravo predloga 
ukrepov za razbremenitev gospodarstva. - 
Stališče IS Skupščine SR Slovenije k pobudi 14/36 
Pobuda za sanacijo problemov na področju 
splošne porabe občin oziroma za odpravo 
zaostajanja splošne porabe za rastjo dohod- 
ka. - Stališče IS Skupščine SR Slovenije k 
pobudi 14/36-38 
Pobuda v zvezi z razširitvijo predloga za iz- 
dajo zakona o dopolnitvah zakona o ureja- 
nju naselij in drugih posegov v prostor ((Ur. 
I. SRS, št. 18/84 in 37/85). - Stališče IS 
Skupščine SR Slovenije k pobudi 3/2-3 

- v Družbenopolitičnem zboru 

Pobuda za regresiranje in izvajanje popu- 
stov potovanja otrok in mladine. - Stališče 
IS Skupščine SR Slovenije k pobudi 31/35-38 
- mnenje skupine delegatov vseh zborov 
Skupščine SR Slovenije za družbene dejav- 
nosti k pobudi 31/38 
- poročilo članov Odbora za družbenoeko- 
nomske odnose Družbenopolitičnega zbora 
Skupščine SR Slovenije k stališču IS in k 
mnenju skupine delegatov 31/38 
- sklep Družbenopolitičnega zbora Skupš- 
čine SR Slovenije o pobudi, o stališču IS 
Skupščine SR Slovenije, o mnenju skupine 
delegatov vseh zborov Skupščine SR Slove- 
nije za družbene dejavnosti in o poročilu 
Odbora za družbenoekonomske odnose 
DPZ Skupščine SR Slovenije 31/38-39 

VPRAŠANJA DELEGACIJ, SKUPIN 
DELEGATOV IN DELEGATOV V 
ZBORIH SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE IN DRUGIH 
SKUPNOSTI IN ORGANIZACIJ 
- v Zboru združenega dela 

Kdaj bodo pokriti stroški, ki so nastali po 
nesreči v Černobilu? 19/7 
- ponovno vprašanje 22/4 
Denarne kazni določiti v razmerju do neke 
spremenljive kategorije 26/5 
Izplačilo izvoznih vzpodbud 19/4-5 

Kdo so nevestni izvozniki mestih konzerv? 
Zahteva po ekonomskih ukrepih, ki bodo 
spodbujali k izvozu na konvertibilno po- 
dročje 
Kako je ocenjeno kmetovo delo in kmetova 
vlaganja? 
Kaj predstavlja maloprodajno ceno otroških 
oblačil, konfekcije in obutve? 
Kdaj bomo združili samoupravne aktivnosti 
za poenotenje nadomestil? 
Kaj je z obrambo pred točo in s premijami za 
mleko? 
Zakaj različne obrestne mere za kreditiranje 
proizvodnje v SFRJ? 
Kaj je bilo storjeno za odmero katastrskega 
dohodka? 
Stopnja odpisanosti slovenske opreme, de- 
lež družbenega proizvoda za državne na- 
mene in delež konvertibilnega izvoza v pri- 
merjavi z drugimi republikami in pokrajina- 
ma 
Kdaj bo uresničena zakonita zahteva? (o us- 
klajevanju osebnih dohodkov delavcev v 
vzgoji in izobraževanju z delavci v združe- 
nemm delu). 
O predčasni upokojitvi delavcev v zvezni 
upravi 
Odgovornost za uvoz plesnive semenske 
koruze 
Akcija ZIS o gradnji 30.000 stanovanj 
Zakaj pretiran uvoz? 

— v Zboru združenega dela in v 
Zboru občin 

Kaj je s podatki za javnost o kontaminiranju 
posameznih vrst hrane z radionukleidi? 
O čiščenju nevarnih in škodljivih odpadnih 
snovi 
Previsoka raven obremenitve gospodarstva 
Kako uresničiti sklep o razpolovitvi zaostaja- 
nja osebnih dohodkov delavcev v usmerje- 
nem izobraževanju za gospodarstvom že v 
letu 1985 
Proti zajezitvi Save pri Radovljici 

— v Zboru občin 

Kritično stanje cestnega omrežja 
Zahteva po celovitem odgovoru v zvezi z 
nesrečo v Černobilu 
Divjad zmanjšuje pridelek 
Kako se izvaja dolgoročni program gospo- 
darske stabilizacije? 

20/8-9 

Kdaj hitra cesta med Ljubljano in Zagre- 
bom? 
Lokalne ceste slabše vzdrževane 
Povečan promet madžarskih prevozniških 
podjetij po naših cestah 
Kdaj bomo v Sloveniji zopet pili normalno 
mleko? 
Ali so v Sloveniji primeri, da se iz republiške- 
ga proračuna plačujejo izdatki za nezakoni- 
te privilegije? 
Objavljanje občinskih planskih aktov v 
Uradnem listu 
Kaj je z obrambo pred točo? 
Ali je možno, za višino družbeno verificirane- 
ga povečanja osebnih dohodkov v državnih 
organih, povečati dovoljen obseg splošne 
porabe? 
Kaj je z lokacijo za odlagališče radioaktiv- 
nih odpadkov v občini Velenje? 
Meritve onesnaženosti v občini Hrastnik 
Dobave premoga z oboroženim sprem- 
stvom? 

19/4 

19/8 

20/7-8 

10/12 

21/7-8 

19/5 

20/7-8 

26/6 

5/12-14 

1/7 

19/3-4 

19/2-3 
30/9-10 

26/6 

22/4 

1/6-7 
5/14-15 

7/11 
19/7-8 

10/14-16 

19/7 
10/17-18 

26/7-8 
10/14 

14/35 

10/18 

10/12-13 

21/8-9 
19/6 

5/15—16 

20/9 
10/16-17 

10/13-14 
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PERIODIČNI DELOVNI NAČRT 

Zbora združenega dela, Zbora občin in 

Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR 

Sovenije za I. trimesečje 1987 
 *_  3 Ljubljana, 24. 2.1987 

Podlaga za opredelitev nalog v periodičnem delovnem 
načrtu zborov Skupščine SR Slovenije za I. trimesečje 1987 je 
program dela Skupščine SR Slovenije za 1987. leto. Peri- 
odični delovni načrt vsebuje tudi nekatere akte, ki jih posebej 
ne opredeljuje program dela, so pa bili v tem času predloženi 
skupščini (družbeni dogovori, potrjevanje in dajanje soglasi] k 
samoupravnim in drugim aktom). 

Predlog periodičnega delovnega načrta je pripravljen v 
skladu z 246. členom poslovnika Skupščine SR Slovenije, v 
katerem so navedeni elementi, ki jih mora ta akt vsebovati. V 
tem obdobju sta orientacijsko predvideni le dve seji zborov 
glede na obseg nalog, ki jih vsebuje program dela za 1987. 
leto. 

SEJE ZBOROV 

18. FEBRUAR 1987 

1. POROČILO DELEGACIJE SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE V ZBORU REPUBLIK IN POKRAJIN 
SKUPŠČINE SFRJ O SPREJEMANJU AKTOV NA 
SEJAH V DECEMBRU 1986 
Predlagatelj: Delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik 
in pokrajin Skupščine SFRJ 
Pristojni: 
Zbor združenega dela , 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: 
odbori za družbenoekonomske odnose in razvoj, odbora za fi- 
nance 
Koordinator: Valentin Dvojmoč, predsednik zbora združenega 
dela skupščine SR Slovenije: 

2. INFORMACIJA 
IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR SLOVENIJE O 
UKREPIH IN NALOGAH, KI IZHAJAJO IZ 
SPREJETIH PLANSKIH AKTOV ZA LETO 1987 IN 
DRUGIH AKTOV 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: 
odbori za družbenoekonomske odnose in razvoj 
Koordinator: 
Valentin Dvojmoč, predsednik Zbora združenega dela Skupščine 
SR Slovenije 

3. PREDLOG ZAKONA O PRISPEVKU IZ DOHODKA 
TOZD ZA SANACIJO IZGUB OZD 
ELEKTROGOSPODARSTVA IN 
PREMOGOVNIŠTVA V LETU 1986 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovence 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

Pristojna delovna telesa: 
odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj, odbora za fi 
nance 
V obravnavi sodelujejo: 
ustrezna delovna telesa pri RK SZDL, RS Zveze sindikatov Slove- 
nije, Gospodarska zbornica Slovenije, Republiška energetska 
skupnost 
Koordinator: 
Valentin Dvojmoč, predsednik Zbora združenega dela Skupščine 
SR Slovenije 

4. POROČILO O PREOBRAZBI VZGOJE IN 
IZOBRAŽEVANJA 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije 
Pristojna delovna telesa: 
Skupina delegatov za spremljanje uresničevanja preobrazbe 
vzgoje in izobraževanja, odbori za družbenopolitični sistem. Zako- 
nodajno-pravna komisija, odbori za družbenoekonomske odnose 
in razvoj 
V obravnavi sodelujejo: RK SZDL, Gospodarska zbornica Slove- 
nije, občinske skupščine in skupščine posebnih družbenopolitič- 
nih skupnosti 
Koordinator: 
Marija Zupančič-Vičar. podpredsednica Skupščine SR Slovence 

5. PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O PRENEHANJU 
VELJAVNOSTI ZAKONA O ZADEVAH 
POSEBNEGA DRUŽBENEGA POMENA IN O 
POSTOPKU OBVEZNEGA SPORAZUMEVANJA NA 
PODROČJU RAČUNALNIŠTVA S PREDLOGOM 
ZAKONA 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: 
odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj, Komisija za 
informiranje 
Koordinator: 
Valerija Škerbec. predsednica Družbenopolitičnega zbora Skupš- 
čine SR Slovenije 
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6. PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O DOLOČITVI 
STOPNJE ZA ZDRUŽEVANJE SREDSTEV REZERV V 
SKLAD SKUPNIH REZERV GOSPODARSTVA 
SLOVENIJE V LETU 1987 ZA ZAVEZANCE, KI NISO 
SKLENILI SAMOUPRAVNEGA SPORAZUMA S 
PREDLOGOM ZAKONA 
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 

7. OSNUTEK ZAKONA O SKUPNIH FINANČNIH 
ORGANIZACIJAH 
Predlagatelj: 
Zbor republik in pokrajin 
Pristojen: 
Zbor združenega dela 
Pristojna delovna telesa: 
odbor za finance in kreditnomonetarno politiko, odbor za - 
družbenoekonomske odnose in razvoj 
Koordinator: 
Valentin Dvojmoč, predsednik Zbora združenega dela Skupščine 
SR Slovenije 

8. OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA O 
OPRAVLJANJU GOSPODARSKIH DEJAVNOSTI V 
TUJINI 
Predlagatelj: 
Zbor republik in pokrajin 
Pristojen: 
Zbor združenega dela 
Pristojno delovno telo: 
Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj 
Koordinator: Valentin Dvojmoč, predsednik Zbora združenega 
dela Skupščine SR Slovenije 

9. OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBI IN 
DOPOLNITVI ZAKONA O ZDRUŽITVI V SKUPNOST 
INDUSTRIJE OROŽJA IN VOJAŠKE OPREME 
JUGOSLAVIJE 
Predlagatelj: 
Zbor republik in pokrajin 
Pristojen: 
Zbor združenega dela 
Pristojno delovno telo: 
odbor za družbenopolitični sistem 
Koordinator: Valentin Dvojmoč, predsednik Zbora združenega 
dela Skupščine SR Slovenije 

10. OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O SREDSTVIH SKLADA 
FEDERACIJE ZA KREDITIRANJE HITREJŠEGA 
RAZVOJA GOSPODARSKO MANJ RAZVITIH 
REPUBLIK IN AVTONOMNIH POKRAJIN V 
OBDOBJU 1986-1990 
Predlagatelj: 
Zbor republik in pokrajin 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

Pristojna delovna telesa: 
odbora za finance 
Koordinator: 
Vlado Beznik, predsednik Zbora občin Skupščine SR Slovenije 

11. PREDLOG ZAKONA O RATIFIKACIJI 
PROTOKOLA H KONVENCIJI O PREKOMEJNEM 
ONESNAŽEVANJU ZRAKA NA VELIKE 
RAZDALJE IZ LETA 1979 O DOLGOROČNEM 
FINANCIRANJU PROGRAMA SODELOVANJA ZA 
SPREMLJANJE IN OCENO PREKOMEJNEGA 
PRENOSA ONESNAŽUJOČIH SNOVI V ZRAKU 
NA VELIKE RAZDALJE V EVROPI (EMEP) 
Predlagatelj: 
Skupščina SFR Jugoslavije 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: 

. Komisija za varstvo človekovega okolja, Komisija za mednarodne 
odnose, odbora za finance 
Koordinator: 
Marija Zupančič-Vičar, podpredsednica Skupščine SR Slovenije 

12. PREDLOG ZAKONA O RATIFIKACIJI EVROPSKE 
KULTURNE KONVENCIJE 
Predlagatelj: 
Skupščina SFR Jugoslavije 
Pristojna: 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: 
odbora za finance, Komisija za mednarodne odnose 
Koordinator: 
Marija Zupančič-Vičar, podpredsednica Skupščine SR Slovenije 

13. PREDLOG ZAKONA O RATIFIKACIJI 
PLAČILNEGA SPORAZUMA MED SFR 
JUGOSLAVIJO IN LJUDSKO SOCIALISTIČNO 
REPUBLIKO ALBANIJO , 
Predlagatelj: 
Zbor republik in pokrajin 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: 
odbora za finance 
Koordinator: 
Valentin Dvojmoč, predsednik Zbora združenega dela Skupščine 
SR Slovenije 

14. POBUDA ZA SPREMEMBE IN DOPOLNITVE 
DRUŽBENEGA DOGOVORA O SPODBUJANJU IN 
VREDNOTENJU USTVARJALNOSTI V SFR 
JUGOSLAVIJI Z OSNUTKOM DRUŽBENEGA 
DOGOVORA 
Predlagatelj: * 
Zvezni koordinacijski odbor za ustvarjalnost 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: 
Skupina delegatov za družbene dejavnosti, odbori za družbeno- 
ekonomske odnose in razvoj 
Koordinator: 
Valerija Škerbec, predsednica Družbenopolitičnega zbora Skupš- 
čine SR Slovenije 

15. PREDLOG ZA SOGLASJE H KANDIDATURI 
RAGBI ZVEZE JUGOSLAVIJE ZA ORGANIZACIJO 
MLADINSKEGA PRVENSTVA MEDNARODNE 
AMATERSKE FEDERACIJE V RAGBIJU (FIRA), KI 
BO LETA 1988 V MAKARSKI 
Predlagatelj: 
Ragbi zveza Jugoslavije 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: 
odbora za finance 
Koordinator: 
Vlado Beznik, predsednik Zbora občin Skupščine SR Slovenije 
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16. PREDLOG ZA SOGLASJE H KANDIDATURI 
LETALSKE ZVEZE JUGOSLAVIJE IN 
AEROKLUBA »FRANJO KLUZ« - ZEMUN ZA 
ORGANIZACIJO VII. SVETOVNEGA PRVENSTVA 
V RAKETNEM MODELARSTVU 1987. LETA V 
BEOGRADU 
Predlagatelj: 
Letalska zveza Jugoslavije 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: 
odbora za finance 
Koordinator: 
Vlado Beznik. predsednik Zbora občin Skupščine SR Slovenije 

17. PREDLOG PERIODIČNEGA DELOVNEGA 
NAČRTA ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 
ZA I. TRIMESEČJE 1987 
Predlagatelj: 
Skupina delegatov za pripravo programa dela 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Koordinator: * 
Vlado Beznik, predsednik Zbora občin Skupščine SR Slovenije 

SEJE ZBOROV 18. MAREC 1987 

1. PREDLOG, DA SE ZAČNE POSTOPEK ZA 
SPREMEMBO USTAVE SFR JUGOSLAVIJE 
Predlagatelj: 
Predsedstvo SFRJ 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Obravnavajo vsa delovna telesa 
V obravnavi sodeluje: 
RK SZDL Slovenije 

2. PREDLOG ZAKONA O VARSTVU PREBIVALSTVA 
PRED NALEZLJIVIMI BOLEZNIMI 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Skupščina Zdravstvene skupnosti Slovenije 
Pristojna delovna telesa: 
Skupina delegatov vseh zborov za družbene dejavnosti, odbori za 
družbenopolitični sistem 
Koordinator: 
Marija Zupančič-Vičar, podpredsednica Skupščine SR Slovenije 

3. PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O DELOVNIH 
ORGANIZACIJAH, KI JIH USTANAVLJAJO 
DELOVNI LJUDJE IN CIVILNO PRAVNE OSEBE 
Predlagatelj: 
Izvršni Svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: 
Komisija za spremljanje izvajanja zakona o združenem delu, odbori 
za družbenopolitični sistem 
V obravnavi sodelujejo: 
ustrezna telesa pri RK SZDL, 
Gospodarska zbornica Slovenije 
Koordinator: 
Janez Šinkovec, predsednik Komisija za spremljanje izvajanja 
zakona o združenem delu 

4. PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBI 
ZAKONA O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM 
ZAVAROVANJU S PREDLOGOM ZAKONA 
(uskladitev 23. člena zakona z odločbo Ustavnega 
sodišča SR Slovenije) 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Skupščina skupnosti socialnega varstva Slovenije 
Pristojna delovna telesa: 
odbori za družbenopolitični sistem, Skupina delegatov za druž- 
bene dejavnosti 
Koordinator: 
Marija Zupančič-Vičar, podpredsednica Skupščine SR Slovenije 

5. OSNUTEK ODLOKA O STRATEGIJI 
TEHNOLOŠKEGA RAZVOJA SFRJ 
Predlagatelj: 
Zbor republik in pokrajin 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: 
odbori za družbenoekonomske odnose in razvoj. Skupina delega- 
tov vseh zborov za proučevanje aktov iz pristojnosti zborov Skupš- 
čine SFRJ 
V obravnavi sodelujejo: 
ustrezna telesa pri RK SZDL, 
Raziskovalna skupnost Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije 
Koordinator: 
Jože Knez, podpredsednik Skupščine SR Slovenije 

6. a) OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O SREDSTVIH SKLADA 
FEDERACIJE ZA KREDITIRANJE HITREJŠEGA 
RAZVOJA GOSPODARSKO MANJ RAZVITIH 
REPUBLIK IN AVTONOMNIH POKRAJIN V 
OBDOBJU 1986-1990 (predlog Zbora republik in 
pokrajin) 
b) OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O SREDSTVIH SKLADA 
FEDERACIJE ZA KREDITIRANJE HITREJŠEGA 
RAZVOJA GOSPODARSKO MANJ RAZViTIH 
REPUBLIK IN AVTONOMNIH POKRAJIN V 
OBDOBJU 1986-1990 (predlog Skupščine SR 
Srbije) 

7. OSNUTEK ZAKONA O PRELOŽITVf VRAČANJA 
ANUITET ZA KREDITE, DANE ORGANIZACIJAM 
ZDRUŽENEGA DELA Z OZEMLJA SR ČRNE GORE, 
SR MAKEDONIJE IN SAP KOSOVO IZ SREDSTEV 
SKLADA FEDERACIJE ZA KREDITIRANJE 
HITREJŠEGA RAZVOJA GOSPODARSKO MANJ 
RAZVITIH REPUBLIK IN AVTONOMNIH 
POKRAJIN, Ki ZAPADEJO V OBDOBJU 1987-1990 

8. OSNUTEK ZAKONA O ODLOŽITVI VRAČILA 
KREDITOV IN DRUGIH PLAČIL POOBLAŠČENIH 
BANK Z OBMOČJA SR MAKEDONIJE, SR ČRNE 
GORE IN SAP KOSOVO 

9. OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O KRITJU TEČAJNIH 
RAZLIK IZ ZUNANJIH KREDITOV 

10. OSNUTEK ODLOKA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ODLOKA O PREDRAČUNU 
PRIHODKOV IN ODHODKOV TEČAJNIH RAZLIK 
IZ DOLOČENIH ZUNANJIH KREDITOV ZA LETO 
1987 
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11. OSNUTEK ZAKONA O DOPOLNITVI ZAKONA O 
DOPOLNILNIH SREDSTVIH REPUBLIKAM IN 
AVTONOMNIM POKRAJINAM V OBDOBJU 
1986-1990 
Predlagatelj: 
Zbor republik in pokrajin 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: 
Skupina delegatov vseh zborov za proučevanje aktov iz pristojno- 
sti zborov Skupščine SFRJ, odbori za finance 
V obravnavi sodeluje: 
Gospodarska zbornica Slovenije 
Koordinator: 
Valentin Dvojmoč, predsednik Zbora združenega dela Skupščine 
SR Slovenije 

12. PREDLOG ZAKONA O RATIFIKACIJI 
MEDNARODNE KONVENCIJE O USKLAJENEM 
SISTEMU IMENOVANJ IN ŠIFRSKIH OZNAK 
BLAGA IN PROTOKOLA O SPREMEMBI IN 
DOPOLNITVI MEDNARODNE KONVENCIJE O 
USKLAJENEM SISTEMU IMENOVANJ IN 
ŠIFRSKIH OZNAK 
Predlagatelj: 
Zbor republik in pokrajin 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: 
Komisija za mednarodne odnose, odbora za družbenopolitični 
sistem 

Koordinator: 
Vlado Beznik, predsednik Zbora občin Skupščine SR Slovenije 

13. PREDLOG ZAKONA O RATIFIKACIJI 
KONVENCIJE MEDNARODNE ORGANIZACIJE 
DELA ŠT. 159 O POKLICNI REHABILITACIJI IN 
ZAPOSLOVANJU INVALIDOV 
Predlagatelj: 
Skupščina SFRJ 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: 
Komisija za mednarodne odnose, odbora za družbenopolitični 
sistem 
Koordinator: 
Vlado Beznik, predsednik Zbora občin Skupščine SR Slovenije 

14. a) PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV 
DRUŽBENEGA DOGOVORA O SKUPNIH 
OSNOVAH IN MERILIH ZA SAMOUPRAVNO 
UREJANJE ODNOSOV PRI PRIDOBIVANJU IN 
DELITVI DOHODKA V SFRJ 
b) OSNUTEK SPREMEMB IN DOPOLNITEV 
DRUŽBENEGA DOGOVORA O SKUPNIH 
OSNOVAH IN MERILIH ZA SAMOUPRAVNO 
UREJANJE ODNOSOV PRI PRIDOBIVANJU IN 
DELITVI DOHODKA V SR SLOVENIJI 
Predlagatelj: 
Koordinacijski odbor za spremljanje uresničevanja družbenih do- 
govorov 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: 
Komisija za spremljanje uresničevanja zakona o združenem delu, 
odbori za družbenoekonomske odnose in razvoj 
V obravnavi sodelujeta: 
RS Zveze sindikatov Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije 
Koordinator: 
Jože Knez, podpredsednik skupščine SR Slovenije 

15. POBUDA ZA SKLENITEV DOGOVORA O 
ENOTNEM UREJANJU POGOJEV IN NAČINOV 
ZA OPRAVLJANJE GOSPODARSKIH 
DEJAVNOSTI S SAMOSTOJNIM OSEBNIM 

DELOM S SREDSTVI V LASTI OBČANOV 
POGODBENIH ORGANIZACIJ ZDRUŽENEGA 
DELA IN ZDRUŽEVANJA V ZADRUGE 
Predlagatelj: 
Zvezni izvršni svet 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: 
Komisija za spremljanje izvajanja zakona o združenem delu, od- 
bori za družbenoekonomske odnose in razvoj 
V obravnavi sodelujejo: 
ustrezna telesa pri RK SZDL, Gospodarska zbornica Slovenije, 
Zveza obrtnih združenj Slovenije 
Koordinator: 
Vlado Beznik, predsednik Zbora občin Skupščine SR Slovenije 

16. POBUDA ZA SKLENITEV DOGOVORA O 
SPREMEMBI DOGOVORA O USKLADITVI 
TEMELJEV POLITIKE OBDAVČEVANJA 
MENIČNIH KREDITOV TER O IZVAJANJU 
ENOTNIH MENIČNIH GOLIC IN NJIHOVEM 
DAJANJU V OBTOK Z OSNUTKOM DOGOVORA 
Predlagatelj: 
Zvezni izvršni svet 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: 
odbora za družbenopolitični sistem 
Koordinator: 
Vlado Beznik, predsednik zbora občin Skupščine SR Slovenije 

17. PREDLOG O VALORIZACIJI KATASTRSKEGA 
DOHODKA 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristo|na delovna telesa: 
odbora za finance, Odbor ZZD za kmetijstvo 
Koordinator: 
Vlado Beznik, predsednik Zbora občin Skupščine SR Slovenije 

18. SOGLASJE K STATUTU PEDAGOŠKE 
FAKULTETE V MARIBORU 
Predlagatelj: 
Pedagoška fakulteta v Mariboru 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 

.Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: 
Skupina delegatov vseh zborov za družbene dejavnosti 
Koordinator: 
Marija Zupančič-Vičar, podpredsednica Skupščine SR Slovenije 

19. SOGLASJE K STATUTU ODVETNIŠKE ZBORNICE 
SLOVENIJE 
Predlagatelj: 
Odvetniška zbornica Slovenije 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: 
Komisija za pravosodje 
Koordinator: 
Valerija Škerbec, predsednica Družbenopolitičnega zbora Skupš- 
čine SR Slovenije 

20. PREDLOG PERIODIČNEGA DELOVNEGA 
NAČRTA ZBORA ZDRUŽENEGA DELA, ZBORA 
OBČIN IN DRUŽBENOPOLITIČNEGA ZBORA 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE ZA II. TRIMESEČJE 
1987 
Predlagatelj: 
Skupina delegatov za pripravo programa dela 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Koordinator: 
Vlado Beznik, predsednik Zbora občin Skupščine SR Slovenije 



Kaj je s preskrbo s premogom? 
Nespoštovanje zakonodaje pri prodaji vozil 
OZ 
Kdaj republiška solidarnostna sredstva? 
Zagotavljanje sredstev za pokojnine v zvez- 
nem proračunu 
Obveznosti po samoupravnih sporazumih o 
temeljih planov SIS za družbene dejavnosti 
za obdobje 1986-1990 
Ali bo v letu 1985 Slovenija zagotovila 
ustrezni del finančnih sredstev iz republiške- 
ga proračuna za »zdravstveni dinar«? 

— v Zboru občin in 
Družbenopolitičnem zboru 
Plomin II in Milje le s čistilnimi napravami 
— informacija IS Skupščine SR Slovenije o 
nameravani gradnji termoelektrarn 
— stališča Komisije za varstvo človekovega 
okolja Skupščine SR Slovenije k delegatski 
pobudi glede načrtov gradnje termolektrarn 
Milje in Plomin II 
— ugotovitve in sklepi Zbora občin in Druž- 
benopolitičnega zbora Skupščine SR Slove- 
nije glede gradnje termoelektrarn Milje in 
Plomin II 

— v Družbenopolitičnem zboru 

Izdelati izdatnejše poročilo o izsledkih ne- 
sreče v Černobilu 
Kako je bilo z obveščanjem javnosti o posle- 
dicah jedrske katastrofe? 
Kakp je z vpisi mladoletnikov do 15 let staro- 
sti v potne in obmejne liste? 

Kaj je s premogom za široko porabo? 

— drugih skupnosti in organizacij 
Vprašanje skupnosti socialnega varstva gle- 
de pravilnika o premagovanju arhitekton- 
skih ovir 

IZ SKUPŠČINE SFRJ 

Konstituiranje Skupščine SFRJ novega skli- 
ca 15. in 16. 5. 1986 in Zveznega izvršnega 
sveta 
- popravek pri konstituiranju zborov Zvez- 
ne skupščine 

RESOLUCIJE 
- družbenoekonomski razvoj 

Resolucija o uresničevanju ustavne konce- 
pcije o občini 
- predlog resolucije (povzetek) AS-355 

- resolucije 

Resolucija o nadaljnji izgradnji in uresniče- 
vanju pravnega sistema 
- osnutek resolucije (povzetek) AS-704 

ZAKONI 

Zakon o amortizaciji družbenih sredstev 
- osnutek zakona (povzetek), AS-118 
Zakon o celotnem prihodku in dohodku 
- osnutek zakona (povzetek), AS-120 
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona 
o časopisni agenciji Tanjug 
- osnutek zakona (povzetek), AS-51 

26/6-7 

10/18-19 
2/8-9 

21/9 

5/17-18 

5/16-17 

19/8-10 

19/10-11 

19/11-12 

19/12 

30/10-11 

16/5-8 

21/9-10 
30/11-12 

30/11 

22/4-5 

16/pril. str. 6-16 

17/2 

11/50-53 

4/4-6 

/ 

28/6-7 

28/5-6 

22/7-8 

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona 
o deviznem poslovanju 
- osnutek zakona (povzetek), AS-137 
Zakon o spremembah zakona o financiranju 
federacije 
- osnutek zakona (povzetek), AS-131 
Zakon o združitvi v Gospodarsko zbornico 
Jugoslavije 
- osnutek zakona (povzetek) 
Zakon o spreminjanju kratkoročnih kredi- 
tov, danih Jugoslovanski banki za medna- 
rodno ekonomsko sodelovanje, v dolgoroč- 
ne kredite za dopolnilno kreditiranje izvoza 
opreme, ladij in izvajanja investicijskih del v 
tujini na kredit 
- osnutek zakona (povzetek) 
Zakon o prenehanju delovnega razmerja v 
zveznih organih s pravico do pokojnine 
- osnutek zakona (povzetek), AS-693 
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona 
o prevozu v mednarodnem prometu 
- osnutek zakona (povzetek), AS-23 
Zakon o postopku pred sodišči združeneaa 
dela M 

- osnutek zakona (povzetek), AS-753 
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona 
o temeljih poslovanja organizacij združene- 
ga dela na področju prometa blaga in stori- 
tev v prometu blaga in o sistemu ukrepov, s 
katerimi se preprečuje motnje na enotnem 
jugoslovanskem trgu na tem področju 
- osnutek zakona (povzetek), AS-698 
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona 
o prometu blaga in storitev s tujino 
- osnutek zakona (povzetek), AS-124 
Zakon o spremembah in dopolnitvah žakona 
o temeljnih pravicah pokojninskega in inva- 
lidskega zavarovanja 
- Osnutek zakona (povzetek), AS 699 
- dopolnilna obrazložitev predloga za izda- 
jo zakona z osnutkom zakona (pov/etek) AS 
699 ' 
- analiza stanja in problemi pri izvajanju 
zakona o temeljnih pravicah iz pokojninske- 
ga in invalidskega zavarovanja (povzetek) 
Zakon o sanaciji in prenehanju organizacij 
združenega dela 
- osnutek zakona (povzetek), AS-121 
Zakon o sistemih zvez 
- predlog za izdajo zakona (povzetek), AS- 

Zakon o temeljih vodnega režima 
- osnutek zakona (povzetek), AS 27 
Zakon o razglasitvi leta 1987 za leto Vuka 
Stefanovića Karadžića 
- osnutek zakona (povzetek), AS 93 
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona 
o pridobivanju in uporabi zunanjih sredstev 
za povečanje zaposlenosti in zaposlovanje 
povratnikov 
- osnutek zakona (povzetek, AS 90 
Zakon o temeljih varnosti v železniškem 
prometu 
- osnutek zakona (povzetek), AS 763 

IZVAJANJE ZAKONOV 
Poročilo o izvajanju zakona o amortizaciji 
družbenih sredstev in zakona o revaloriza- 
ciji družbenih sredstev (povzetek) 
Poročilo o izvajanju zakona o temeljih druž- 
benega sistema informiranja in o informa- 
cijskem sistemu federacije (povzetek) 
Analiza stanja in problemi pri izvajanju zako- 
na o temeljnih pravicah iz pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja (povzetek) 

30/16-17 

30/16 

7/16-18 

5/19-20 

3/5-6 

22/8-9 

17/15-19 

3/4-5 

28/8 

3/6-7 

10/21-22 

12/22-24 

30/14-15 

26/11-13 

20/22-24 

23/8-9 

23/5-6 

19/17-19 

22/15-16 

19/20-22 

12/22-24 

priloga poročevalca 

> 



Poročilo o izvajanju zakona o razširjeni re- 
produkciji in minulem delu in uresničevanju 
sklepov Zveznega zbora (povzetek) 
Poročilo o izvajanju zakona o sanaciji in 
prenehanju organizacij združenega dela 
(povzetek) 
Poročilo o izvajanju zakona o ugotavljanju 
in razporejanju celotnega prihodka in do- 
hodka in o ugotavljanju in razporejanju pri- 
hodka (povzetek) 

ODLOKI 

Odlok o merilih in kazalcih za določanje 
stopnje gospodarske razvitosti republik in 
pokrajin in mejnih vrednosti za določanje 
gospodarsko manj razvitih republik in avto- 
nomnih pokrajin 
- osnutek odloka (povzetek), AS 749 
- pregled pripomb in predlogov skupščin 
republik in pokrajin k osnutku odloka (pov- 
zetek) 
Odlok o strategiji tehnološkega razvoja So- 
cialistične federativne republike Jugoslavi- 
je. - Strategija tehnološkega razvoja Soci- 
alistične federativne republike Jugoslavije 
- osnutek odloka in strategije (ESA 877) 

DRUŽBENI DOGOVORI. 
DOGOVORI 
- družbeni dogovori 

Družbeni dogovćr o spodbujanju in vredno- 
tenju ustvarjalnosti v SFR Jugoslaviji 
- osnutek družbenega dogovora s spre- 
membami in dopolnitvami (ESA 153) 
Družbeni dogovor o elementih skupne politi- 
ke za določanje meril za varstvo in urejanje 
okolja in urejanje prostora 
- predlog družbenega dogovora (povze- 
tek), AS 448 
Družbeni dogovor o združevanju dela in 
sredstev Sklada federacije za kreditiranje 
hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvi- 
tih republik in pokrajin v obdobju od 1986. 
do 1990..leta 
- osnutek dogovora (povzetek), AS 55 
Družbeni dogovor o zagotavljanju sredstev 
za graditev in ureditev spominskega obelež- 
ja »Sremska fronta« 
- predlog družbenega dogovora 

PLANIRANJE 
- srednjeročno 

Resolucija o politiki uresničevanja družbe- 
nega plana Jugoslavije za obdobje 
1986-1990 v letu 1986 (povzetek), AS 650 
Resolucija o politiki uresničevanja družbe- 
nega plana Jugoslavije za obdobje 
1986-1990 

. - osnutek resolucije (ESA 115) 

POROČILA 

PROGRAMI (aktivnosti). 
PROGRAMI DELA SKUPŠČINE 
SFRJ 
- programi dela Skupščine SFRJ 

Orientacijski delovni načrt Zveznega zbora 
za obdobje od maja 1986 do maja 1990 
- osnutek načrta (povzetek) 
Delovni program Zveznega zbora za leto 
1986 
- osnutek delovnega programa 

Načrt delovnega programa Zveznega zbora 
za IV. trimesečje 1986 (povzetek) 

11/55-56 Delovni program Zveznega zbora za leto 
1987 
- osnutek programa 

22/16-17 Delovni načrt Zbora republik in pokrajin za 
obdobje oktober-december 1986 (povze- 
tek) 
Delovni program Zbora republik in pokrajin 

22/14-15 za leto 1987 
- osnutek programa 

ANALIZE 

Nekatere izkušnje iz dela Skupščine SFRJ 
ter delegatov in delegacij v obdobju od ma- 
ja 1982 do oktobra 1985 (povzetek) 

16/23-24 INFORMACIJE 
- komisij Skupščine SFRJ 

23/7-8 Informacija o obravnavi vlog in predlogov v 
obdobju od leta 1982 do 1985 (povzetek) 
Zborov Skupščine SFRJ in odborov, zveznih 
organov, organizacij in skupnosti 

4/prii. str. 8-23 - zborov Skupščine SFRJ in 
odborov 

Poročilo o delu Zveznega zbora v obdobju 
od 15. maja 1982 do 15. maja 1986 (povze- 
tek) 
Poročilo o delu Zbora republik in pokrajin v 
obdobju od 15. maja 1982 do 31. decembra 
1985 
Poročilo o izvajanju družbenega dogovora o 
temeljih skupne politike na področju zapo- 
slovanja in njegovem uresničevanju v SFRJ 
v letu 1985 (povzetek) 

- zveznih organov, organizacij in 
skupnosti 
Poročilo o uresničevanju preoblikovanja in 
temeljev sistema državne uprave (povzetek) 
Poročilo o uporabi zveznih predpisov o evi- 
dencah na področju zdravstva (povzetek) 
Poročilo o gospodarskih gibanjih na začet- 
ku leta 1986 (povzetek) 
Poročilo o izvajanju družbenega dogovora o 
organiziranju vzgoje in izobraževanje obča- 
nov SFRJ na začasnem delu in bivanju v 
tujini v letu 1985 (povzetek) 
Poročilo o izvajanju resolucije Skupščine 
SFRJ o temeljih politike zdravstvenega var- 
stva prebivalstva (povzetek) 
Poročilo o delu Zveznega izvršnega sveta v 
obdobju od maja 1982 do maja 1986 (povze- 

2/9-16 tek) 
Poročilo o stanju in problemih varnosti pro- 
meta v letu 1985 (povzetek) 
- I. del 

27/25-32 - II. del 
Poročilo o zaposlenosti in zaposlovanju v 
letu 1985 in v začetku leta 1986 (povzetek) 

RAZPRAVE V TELESIH 
SKUPŠČINE SFRJ 
Razprava na 12. sestanku predseaniKov 
uredniških odborov, predsednikov komisij 
za informiranje ter glavnih in odgovornih 
urednikov glasil republiških in pokrajinskih 
skupščin ter Skupščine SFRJ o delu Kritič- 
ne analize delovanja političnega sistema so- 

29/20-21 cialističnega samoupravljanja, ki govori o 
delegatskem odločanju in v zvezi s tem o 
vlogi glasil in obveščanju delegatske baze 

1/12-17 (povzetek) 

30/pril. str. 4-16 

3/7 

23/9-10 

3/pri. str. 37-40 

26/16-17 

30/22-27 

26/15-16 

30/17-21 

1/8-11 

10/23 

12/27-31 

10/27 

17/19-20 

22/11-13 

22/10-11 

11/47-50 

22/9-10 

4/6-8 

12/24-26 

17/21-22 
19/15-17 

26/13-14 

10/30-32 

10 priloga poročevalca 



URESNIČEVANJE STALIŠČ IN 
SKLEPOV SKUPŠČINE SFRJ IN 
ZBOROV 

Poročilo o izvajanju sklepov Zveznega zbora 
o nalogah, s katerimi bi preprečili in odpravi- 
li socialne razlike, ki oiso rezultat dela (pov- 
zetek) 17/23-24 

Poročilo o izvajanju priporočila Skupščine 
SFRJ o samoupravnem združevanju kmetov 
in njihovem vključevanju v sistem samou- 
pravnega združenega dela (povzetek) . 11/53-54 
Poročilo o izvajanju sklepov Zveznega zbora 
Skupščjne SFRJ v zvezi z izseljevanjem Sr- 
bov in Črnogorcev iz SAP Kosovo pod priti- 
skom (povzetek) 3/8 - i 1 
- sklepi Zveznega zbora ob obravnavi poro- 
čila 10/28-30 

priloga poročevalca 
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