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PREDLOG DRUŽBENEGA PLANA
SR Slovenije za obdobje 1986-1990 KARTOGRAFSKI DEL
POJASNILO h kartografskemu delu
predloga Družbenega plana SR
Slovenije za obdobje 1986-1990
V kartografskem delu predloga družbenega plana
SR Slovenije za obdobje 1986-1990 je 18 kartografskih prikazov v merilu 1:1,000.000 Osnovni namen
kartografskega dela je konkreten prikaz razvoja
posameznih območij in področij v SR Sloveniji s
posebnim poudarkom na izvajanju obveznih izhodišč iz dolgoročnega plana SR Slovenije.
Pri pripravi kartografskega dela predloga družbenega plana SR Slovenije je potrebno poudariti
povezanost z osnutkom dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990
in s samoupravnimi sporazumi samoupravnih interesnih skupnosti, ki opravljajo dejavnosti posebnega družbenega pomena. V kartografskem delu je
prikazana celovita politika in konkretne naloge iz
dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije. Konkretne prostorsko relevantne naloge,
posebno na podrqčju dejavnosti posebnega družbenega pomena, naj bi bile praviloma opredeljene
na osnovi idejnih oziroma glavnih projektov, ki pa
za večji del predlaganih nalog ni pripravljen. Stopnja prostorske konkretizacije samoupravnih sporazumov o temeljih planov samoupravnih interesnih
skupnosti ni zadovoljiva, zato bo potrebno ob zelo
pospešenem delu nosilcev planiranja na planskih

dokumentih v procesu planiranja dopolnjevati predloženi predlog do sprejema.
Priprava kartografskega dela zahteva jasno opredeljen namen, vsebino in metodologijo za sistem
kart in vsake karte posebej. Tehnično izdelavo se
izvede na osnovi opredeljenih in zbranih podatkov,
potrebnih za izdelavo tega plana.
Karte so bile metodološko in vsebinsko pripravljene v sodelovanju s strokovnimi službami nosilcev
planiranja.
V predlogu družbenega plana SR Slovenije za
obdobje 1986-1990 - kartografski del so vključepe
naslednje dopolnitve oziroma spremembe:
- Dopolnitev karte št. 6: Železniško omrežje,
letališča, luke ter blagovno transportni centri z lokacijo blagovnega transportnega centra v Vrtojbi Novi Gorici.
- Dopolnitev karte št. 12: Površinski zbiralniki in
regulacije vodotokov z lokacijo zadrževalnika Medvedce.
- Dopolnitev karte št. 14: Kakovost voda in
čistilne naprave z lokacijami naprav za čiščenje
industrijskih odpadnih voda v Mariboru, Ljubljani,
Borovnici, Ihanu, Titovem Velenju ter skupnimi
čistilnimi napravami v Šentilju, Sladkem vrhu in
Laškem.
- Izdelana je karta št. 18: Manj razvita območja v
obdobju 1986-1990.
Kartografsko zasnovo in pripravo so izdelali: Iva Božič, Zlatko
Lavrentič, Marjan Podobnlkar in Majda Vogelnik
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Pregled obveznih izhodišč dolgoročnega plana
SR Slovenije za pripravljanje in oblikovanje
srednjeročnih planov samoupravnih organizacij
in skupnosti ter družbenopolitičnih skupnosti v
SR Sloveniji:
Področje

Obvezno izhodišče za srednjeročne
plane

Kmetijstvo
vn- 1. območje kmetijskih zemljišč
- Območje pomembnejših varovalGozdarstvo
nih gozdov
- Območje zajetih in nezajetih poVodno gospodarstvo
membnejših vodnih virov
- Večnamenski zadrževalniki in
akumulacije
- Regionalni vodovodi
- Čistilne naprave za odpadne vode z zmogljivostjo nad 10.000 E
- Območje pomembnejših rezerv
Rudarstvo
rudnin in mineralnih surovin
Naravna in kultura de- - Območja narodnih, regijskih in
krajinskih parkov
diščina
- Varstvena območja pomembnejših kulturnih spomenikov
Sanacija naravnih virov - Območja saniranja onesnaženosti zraka
- Območja saniranja pomembnejšoih vodotokov oziroma delov vodotokov
- Omrežja središč regionalnega
Poselitev
pomena
- Magistralne ceste
Promet
- Magistralne in glavne železniške
proge
- Luka
- Hidroelektrarne, termoelektrarEnergetika
ne, toplarne nad 10 MW
- Prenosno omrežje 110 kV, 220
kV in 400 k V
- Magistralni plinovodi

DRUŽBENI PLAN SR SLOVENIJE ZA OBDOBJE
1986-1990 - PREDLOG KARTOGRAFSKI DEL
Zap.
štev.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

2

Naslov

Nosilec planiranja

K

gozdnih
Območja
zemljišč
Območja kmetijskih,
zemljišč in agrooperacije
Območja za turizem

SIS za gozdarstvo

p°gi
4.1.8.

Elektroenergetsko
omrežje
Območja pridobivanja
pomembnejših mineralnih surovin ter naftovodno in plinovodno omrežje
Železniško omrežje,
letališča in luke ter
blagovno-transportni
centri
Cestno omrežje
PTT - telefonsko
omrežje
PTT - javno omrežje
za prenos podatkov
PTT
poštno
omrežje
PTT - telegrafsko
omrežje
Površinski zbiralniki
vode in regulacije vodotokov
Vodni viri in oskrba z
vodo
Kakovost voda in čistilne naprave
Območja in objekti
varstva naravne dediščine
Območja in objekti
varstva kulturne dediščine
Kakovost zraka

Zveza vodnih skupno- 4.1.9.
sti Slovenije
Občine in organizaci- 4.1.10.
je ter skupnosti
RES, ISEP
4.2.1.
ISNAP, RES, družbe- 4.2.1.
nopolitične skupnosti

SIS za železniški in luški promet, SIS za letališko
dejavnost,
BTC Ljubljana
Skupnost za ceste
Slovenije
SIS PTT prometa Siovenije
SIS PTT prometa Slovenije
SIS PTT prometa Slovenije
SIS PTT prometa Slovenije
Zveza vodnih skupnosti Slovenije

4.2.2.
4.2.2.
4.2.2.
4.2,2.
4.2.2.
4.2.2.
4.2.3.

Zveza vodnih skupno- 4.2.3.
sti Slovenije
Zveza vodnih skupno- 4.2.3.
sti Slovenije
Kulturna
skupnost 4.8.
Slovenije
Kulturna
Slovenije

skupnost 4.8.

Družbenopolitične
skupnosti
Manj razvita območja Družbenopolitične
v obdobju 1986-1990 skupnosti

4.8.
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POBUDE DELEGATOV

-

STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR
SLOVENIJE DO POBUDE SKUPINE DELEGATOV
ZA ZBOR ZDRUŽENEGA DELA SKUPŠČINE SR
SLOVENIJE Z OBČINE VELENJE, ZA ZNIŽANJE
PROMETNEGA DAVKA NA SADNE SOKOVE
Skupina delegatov za Zbor združenega dela Skupščine SR
Slovenije, 32. okoliš, gospodarsko področje občina Velenje je
obravnavala pobudo Skupščine Občinske skupnosti otroškega varstva Velenje in
PREDLAGA
Skupščini SR Slovenije, da uvede postopek znižanja prometnega davka na sadne sokove.
OBRAZLOŽITEV:
Tako kot Skupščina Občinske skupnosti otroškega varstva
Velenje tudi delegati ne soglašamo s podražitvijo sadnih
sokov, ki je posledica povišanja prometnega davka.
Sadni sok bi morali pojmovati predvsem kot zdravo otroško
hrano in ne kot pijačo, enako kot vino, pivo ali druge alkoholne pijače.
Naše mnenje je:
- da je iluzorno pričakovati, da bo mladina uživala sadne
sokove, če so le-ti občutno dražji kot n. pr. pivo. Jasno je. da
je proizvodna cena kvalitetnega sadnega soka višja od proizvodne cene piva, zato bi morala družba s pomočjo prometnega davka doseči, da bi se ta razlika omilila in bi imel sadni
sok sprejemljivejšo ceno:
- skrb družbe za otroka in družino se naj ne bi kazala le s
podaljšanjem porodniškega dopusta, temveč na tak način, da

poročevalec

POBUDE DELEGATOV
bi družinam z otroki pomagali trajneje zniževati stroške preživljanja otrok. Zato bi bilo nujno pričeti postopek za zmanjševanje obdavčitve izdelkov za otroke, kamor prav gotovo
sodijo tudi sadni sokovi.
Zato menimo, da je naš predlog utemeljen in predlagamo,
da ga zbor sprejme.

Po določbi 4. točke 36. člena zakona o obdavčevanju proizvodov in storitev v prometu (Uradni list SFRJ, št. 33/72... 39/
85) se prometni davek ne plačuje od proizvodov, ki so namenjeni za hrano ljudi.
V drugem odstavku 53. člena pravilnika o uporabi davčnih
stopenj ter o načinu vodenja evidence, obračunavanja in
plačevanja davka od prometa proizvodov in storitev (Uradni
list SFRJ, št. 31/85 in 42/85) je izrecno določeno, da spadajo
med proizvode, ki so namenjeni za hrano ljudi tudi sadni
izdelki - džemi, marmelade, mezga, kompot, kandirano
sadje, sadni sokovi, koncentrirani sadni napitki, koncentrati
sadnega soka v prahu in podobna živila, na katere se nanašajo ustrezne določbe predpisov o zdravstvenem nadzorstvu
nad živili ter drugih predpisov o njihovi proizvodnji in kakovosti.
Od sadnih sokov se torej ne plačuje niti temeljni niti
posebni prometni davek, kolikor ustrezajo določbam predpisov o zdravstvenem nadzorstvu nad živili ter drugih predpisov
o njihovi proizvodnji in kakovosti.
Le izjemoma se plačuje prometni davek od sokov in sirupov
iz tar. št. 13 tarife temeljnega prometnega davka (iz določenih
vrst južnega sadja, razen limon) in sicer po stopnji 15%. Od
sokov iz navedenega sadja pa se ne plačuje posebni prometni
davek.
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OSNUTEK ZAKONA
o preložitvi vračanja anuitet za kredite, dane
organizacijam združenega dela z ozemlja Socialistične
avtonomne pokrajine Kosovo iz sredstev sklada federacije
za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj
razvitih republik in avtonomnih pokrajin, ki zapadejo
1. janaurja 1986 (ESA-849)
Tovariš predsednik!
Na podlagi 130. člena poslovnika Zbora republik in pokrajin
Skupščine SFRJ Vam pošiljam osnutek zakona o preložitvi
vračanja anuitet za kredite, dane organizacijam združenega
dela z ozemlja SAP Kosovo iz sredstev Sklada federacije za.
kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih
republik in avtonomnih pokrajin, ki ga je Skupščini SFRJ
poslal Zvezni izvršni svet z aktom 35 št. 421-28/85 z dne 13.
decembra 1985.
Zvezni izvršni svet je hkrati predlagal Skupščini SFRJ, naj
osnutek tega zakona obravnava in sprejme v skrajšanih rokih
- po postopku v smislu 131. in 133. člena poslovnika Zbora

republik in pokrajin zaradi razlogov, navedenih v predlogu, ki
je priložen osnutku tega zakona.
Glede na ta predlog Zveznega izvršnega sveta ter glede na
dogovor s sestanka, ki sem ga imel 12. decembra 1985 s
predsedujočimi delegacij republiških in pokajinskih skupščin
in predsedniki delovnih teles zbora, Vas prosim, tovariš predsednik, da se zavzamete, da pristojni zbori Skupščine SR
Slovenije sprejmejo stališča do osnutka tega zakona na prvih
prihodnjih sejah in jih pravočasno pošljejo Zboru republik in
pokrajin tako da bo lahko zbor ta akt obravnaval in sprejel na
seji, ki bo 27. decembra 1985.

POVZETEK
V osnutku zakona je predlagano, naj se organizacijam
zapadejo v plačilo 1. januarja 1986. Predvideno je tudi, da
združenega dela z ozemlja SAP Kosovo preloži vračanje
SR in SAP zagotovijo brezobrestno posojilo Skladu fedeanuitet za kredite, dane iz sredstev Sklada federacije, ki
racije v višini in roku zapadlosti preloženih anuitet.

1. člen
Organizacijam združenega dela z ozemlja Socialistične
avtonomne pokrajine Kosovo se preloži vračanje anuitet za
kredite, dane iz sredstev Sklada federacije za kreditiranje
hitejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin (v nadaljnjem besedilu: Sklad federacije), ki
zapadejo 1. januarja 1986.
Organizacije združenega dela iz prvega odstavka tega člena
vrnejo anuitete iz omenjenega odstavka 1. januarja 1991.
Če organizacije združenega dela z ozemlja Socialistične
avtonomne pokrajine Kosovo ne vrnejo anuitet v roku iz
drugega odstavka tega člena, prenese Služba družbenega
knjigovodstva Jugoslavije po nalogu zveznega sekretarja za
finance na predlog Sklada federacije v dobro tega sklada
ustrezna sredstva iz proračuna Socialistične avtonomne
pokrajine Kosovo.
2. člen
Republike in avtonomni pokrajini prevzemajo obveznost,
da dajo Skladu federacije brezobrestno posojilo v višini prelo-

ženih anuitet iz 1. člena tega zakona v sorazmerju s svojim
deležem v teh anuitetah.
Znesek brezobrestnega posojila iz prvega odstavka tega
člena določi skupščina Sklada federacije.
Republike in avtonomni pokrajini zagotovijo sredstva za
posojilo iz prvega odstavka tega člena in jih nakažejo Skladu
federacije v treh enakih mesečnih obrokih, prvi obrok zapade
1. januarja 1986, drugi obrok 1. februarja 1986, tretji obrok pa
1. marca 1986.
Če republika oziroma avtonomna pokrajina ne zagotovi
Skladu federacije brezobrestnega posojila v višini, določeni
po drugem odstavku tega člena, in v rokih iz tretjega odstavka
tega člena, prenese služba družbenega knjigovodstva po
nalogu zveznega sekretarja za finance na predlog Sklada
federacije v dobro tega Sklada ustrezen znesek iz sredstev
proračuna republike oziroma avtonomne pokrajine.
Sklad federacije vrne sredstva brezobrestnega posojila
republikam in avtonomnima pokrajinama 1. januarja 1991.
4. člen
Ta zakon začne veljati 1. januarja 1986.

OBRAZLOŽITEV
I. USTAVNA PODLAGA ZA IZDAJO TEGA
ZAKONA
Ustavna podlaga za izdajo tega zakona sta 5. točka prvega
odstavka 281. člena ustave SFRJ, po kateri federacija ureja in
zagotavlja kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj
razvitih republik in avtonomnih pokrajin, in drugi odstavek
258. člena ustave SFRJ, po katerem se z zveznim zakonom
določijo stalni viri sredstev sklada.
Za sprejetje tega zakona je po 286. členu ustave SFRJ
pristojen Zbor republik in pokrajin.
22

II. OCENA STANJA NA PODROČJU, KI GA JE
TREBA UREDITI Z ZAKONOM, IN RAZLOGI ZA
IZDAJO ZAKONA
Gospodarstvo SAP Kosovo je imelo v tekočem planskem
obdobju velike težave in neugodne pogoje za gospodarjenje,
zaradi česar ni uresničilo vseh načrtovanih naloc).
Družbeni proizvod je v obdobju 1981-1985 rastel po povprečni letni stopnji 1,8% (načrtovana rast je bila 6,7%), kar je
precej zmanjšalo možnosti za omilitev strukturnih nesorazporočevalec

merij in nasprotij pri razvoju in še bolj poslabšalo relativni
položaj pokrajine glede na povprečje države, posameznih SR
in SAP Vojvodine.
Akumulacijska sposobnost gospodarstva SAP Kosovo precej zaostaja za povprečjem gospodarstva SFRJ.

- cene 1985
- mio din
1 ZDA S = 234,00 din
Načrt za obdobje 1986-1990
1986

Stopnja akumulacijske sposobnosti

SFRJ
SAP Kosovo
SFRJ = 100

1981
5,29
2,00
37,80

1982

1983

4,64
1,70
36,64

4,72
2,24
47,46

19841.-VI. 1985
5,78
3,23
55,88

3.2
2.3
71,9

u Čeprav se je akumulacijska sposobnost gospodarstva SAP
Kosovo povečala in izboljšal njen položaj v primerjavi s povprečjem države, lahko sklepamo, da je stopnja akumulacijske
sposobnosti še vedno zelo nizka, zaradi česar se gospodarstvo pokrajine stalno srečuje s pomanjkanjem lastnih virov
financiranja.
Stopnja reproduktivne sposobnosti gospodarstva SAP Kosovo je prav tako pod splošnim povprečjem gospodarstva
države, vendar so odmiki manjši kot pri stopnji akumulacijske
sposobnosti.
Stopnja reproduktivne sposobnosti
SFRJ
SAP Kosovo
SFRJ= 100

1981
8,50
5,86
68,90

1982
8,63
6,11
70,90

1983
8,68
7,02
80,90

19841.-VI. 1985
9,82
5,30
7,66
4,70
79,60 88,70

Pripominjamo, da se je reproduktivna sposobnost gospodarstva pokrajine povečala največ zaradi povečane amortizacije, ki je posledica revalorizacije osnovnih sredstev.
Položaj gospodarstva SAP Kosovo glede stopnje zadolženosti je zelo neugoden, saj je ta dvakrat večja od povprečja
države.
Visoka zadolženost je posledica prenapetih investicij in
njihove pretežne usmeritve v kapitalna vlaganja, katerih
učinki občutno kasnijo. Zaradi počasne graditve velikih
objektov prihaja do precejšnjih prekoračitev, kar zahteva
dodatne kredite za njihovo kritje.

1
1. Načrtovana sredstva
za reprodukcijo
- amortizacija
- akumulacija
2. Obveznosti iz naslova odplačil za kredite
2.1. Odplačila iz . naslova dinarskih dolgoročnih kreditov
obveznosti do
Sklada federacije
- obveznosti do bank
- obveznosti iz naslova
komercialnih in finančnih kred.
- druge obveznosti
2.2. Odplačila iz naslova deviznih dolgoročnih kreditov
3. Razpoložljiva sredstva za investicije (1-2)

SFRJ
SAP Kosovo
SFRJ = 100

1982
38.0
78.1
205,5

1983
41,2
69,2
167,9

1984
32.1
48.2
150,2

19851
35,4
157,3
444,5

Gospodarstvo SAP Kosovo bo imelo tudi v naslednjem planskem
obdobju številne težave pri uresničevanju predvidene investicijske
dejavnosti, zaradi česar bo ogroženo tudi uresničevanje predvidene
stopnje rasti družbenega proizvoda (8,3%) in stopnje zaposlenosti
(6,0%)itd.
Skupne obveznosti gospodarstva SAP Kosovo iz naslova kreditov so
večje od razpoložljivi) sredstev za investicije, kar je razvidno tudi iz
naslednjih podatkov:
NAČRT SREDSTEV ZA REPRODUKCIJO, OBVEZNOSTI IZ NASLOVA
ODPLAČIL IN RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV ZA INVESTICIJE S
STOPNJO ZADOLŽENOSTI SAP KOSOVO V OBDOBJU 1986-1990
(upoštevane so tudi preložene obveznosti do Sklada federacije)

1

Ocena Zveznega sekretariata za finance.
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1988

1989
5

1990 Skupaj

41.519 45.145 49.063 53.322 57.950
2".776 26.956 29.328 31.909 34.717
16.743 18.189 19.735 21.413 23.233
42.666 43.166 46.443 47.159 46.644
11.853 13.451 15.263 17.780 18.775
5.614 7.051 8.578 10.129 10.443
4.095 4.366 4.463 5.172 5.482
1.912 1.811 1.996 2.258 2.621
232 223 226 221
229
30.813 29.715 31.180 29.379 27.869
1.147 1.979 2.620 6.163 11.306

Stanje v gospodarstvu SAP Kosovo je še slabše, če upoštevamo tudi obresti, ki jih mora gospodarstvo Kosova plačati za
kredite iz Sklada federacije - približno 22 mrd din.
Obveznosti SAP Kosovo do Sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in
avtonomnih pokrajin znašajo za leto 1986 - 6,5 mrd. din.
Če upoštevamo skupno stanje v gospodarstvu SAP Kosovo,
menimo, da ne more poravnati obveznosti do Sklada federacije. Zato predlagamo, da se odplačilo anuitet preloži do
konca leta 1990, in sicer tako, da bi se preložene anuitete
poravnavale 1. januarja 1991.
Republike in avtonomni pokrajini bi morale prevzeti preložene obveznosti gospodarstva SAP Kosovo v sorazmerju s
svojim deležem v preloženih anuitetah kol brezobrestno
posojilo v zneskih z naslednje tabele:
Delež %
Brezobrestno
SR in SAP
posojilo (din)

Zadolženost gospodarstva SAP Kosovo
1981
40,3
81,2
201,5

1987

SR Bosna in Hercegovina
SR Črna gora
SR Hrvatska
SR Makedonija
SR Slovenija
SR Srbija
izven avtonomnih pokrajin
SAP Kosovo
SAP Vojvodina
Skupaj

218,645.436
144,237.529
1.681,471.737
329,407.330
1.032,402.855

12,60
2,22
25.88
5,07
15.89

1.673.025,395
113,051.037
704,944.681
6,497.186.000

25,75
1,74
10,85
100,00

III. NAČELA, PO KATERIH MORAJO BITI
UREJENA RAZMERJA NA PODROČJU. KI GA
UREJA TA ZAKON, NAMEN, KI GA ŽELIMO
DOSEČI, IN POSLEDICE PREDLAGANIH
REŠITEV
Predlagani zakon temelji na načelu uresničevanja materialne osnove enakopravnosti narodov in narodnosti Jugoslavije, izenačevanja materialnih pogojev družbenega življenja in
dela delovnih ljudi in uresničevanja usklajenejšega razvoja
gospodarstva kot celote.
Namen, ki ga želimo doseči s tem zakonom, je preložitev
vračanja anuitet, ki se obračunavajo v letu 1985, zapadejo pa
23

1. januarja 1986 in se nanašajo na SAP Kosovo.
V 23.5. podtočki 23. točke osnutka resolucije o politiki
družbenoekonomskega razvoja Jugoslavije v letu 1986 je
predvideno, da bo SAP Kosovu preloženo vračanje anuitet za
kredite iz Sklada federacije, ki zapadejo 1. januarja 1986. S
sprejetjem tega zakona bo uresničena predvidena opredelitev
iz navedene točke osnutka resolucije za leto 1986.
Ker so razpoložljiva sredstva gospodarstva (akumulacija in
amortizacija) manjša od obveznosti iz dolgoročnih kreditov,
bi SAP Kosovo zašlo v težko finančno stanje oziroma gospodarstvo SAP Kosova ne bi moglo izpolniti svojih obveznosti,
če ne bi bila preložena odplačila do Sklada federacije.

Predlagano je, naj organizacije združenega dela z ozemlja
SAP Kosovo vrnejo te anuitete 1. januarja 1991.
V 2. členu osnutka zakona je predlagano, naj republike in
avtonomni pokrajini prevzamejo obveznost za zagotovitev
brezobrestnega posojila v sorazmerju z njihovim deležem v
anuitetah posojila.
V tem členu je tudi predvideno, da bo služba družbenega
knjigovodstva po nalogu zveznega sekretarja za finance prenesla v dobro Sklada federacije ustrezen znesek iz sredstev
proračunov SR in SAP, če SR in SAP ne bodo zagotovile
brezobrestnega posojila.

IV. POJASNILO TEMELJNIH PRAVNIH
INSTITUTOV V OSNUTKU ZAKONA
V 1. členu osnutka zakona je predlagano, naj se organizacijam združenega dela z ozemlja SAP Kosovo preloži vračanje
anuitet za kredite, dobljene iz Sklada federacije, ki zapadejo v
plačilo 1. januarja 1986.

V. FINANČNA SREDSTVA, POTREBNA ZA
IZVAJANJE ZAKONA, IN NAČIN NJIHOVE
ZAGOTOVITVE
Za izvajanje tega zakona ni treba zagotoviti sredstev v
proračunu federacije.

PREDLOG,
da se pri obravnavanju osnutka zakona o predložitvi
vračanja anuitet za kredite, dane organizacijam
združenega dela z ozemlja Socialistične avtonomne
pokrajine Kosovo iz sredstev Sklada federacije za
kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj
razvitih republik in avtonomnih pokrajin, skrajšajo
roki iz 131. člena poslovnika Zbora republik in
pokrajin Skupščine SFRJ, skupščine republik in
skupščini avtonomnih pokrajin pa pri odločanju o
osnutku zakona pooblastijo svoje delegacije v Zboru,
da v njihovem imenu v skladu s 133. členom
poslovnika dajo soglasje k predlogu tega zakona v
celoti.
Predlagamo, da se osnutek zakona obravnava po skrajšanem postopku, ker morajo biti rešitve iz osnutka sprejete do
konca tega leta, da bi lahko zakon začel veljati 1. januarja
1986.

S tem osnutkom predlagamo, da se preloži vračanje anuitet
za kredite, dane organizacijam združenega dela z ozemlja
SAP Kosovo iz Sklada federacije, ter določi obveznost republik in avtonomnih pokrajin, da Skladu federacije zagotovijo
brezobrestno posojilo zaradi vračanja anuitet za obveznice
posojila organizacijam združenega dela z ozemlja teh republik in avtonomnih pokrajin.
Glede na posledice, ki utegnejo nastati za družbeno skupnost zaradi nepravočasno zagotovljenih sredstev Skladu
federacije za odplačilo kuponov obveznic posojila, predlagamo, da se skrajšajo roki, v katerih naj bi skupščine republik
in avtonomnih pokrajin sprejele stališča o osnutku zakona in
jih poslale Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ (131.
člen poslovnika Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ).
Predlagamo tudi, da skupščine republik in avtonomnih
pokrajin pri odločanju o osnutku zakona pooblastijo svoje
delegacije v Zboru, da v njihovem imenu dajo soglasje k
predlogu zakona v celoti (133. člen poslovnika Zbora republik
in pokrajin Skupščine SFRJ).
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OSNUTEKZAKONA
o spremembah in dopolnitvah zakona o preložitvi
vračanja anuitet za kredite, dane organizacijam
združenega dela z ozemlja Socialistične avtonomne
pokrajine Kosovo iz sredstev sklada federacije za
kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih
republik in avtonomnih pokrajin (ESA-848)
Na podlagi 130. člena poslovnika Zbora republik in pokrajin
Skupščine SFRJ Vam pošiljam osnutek zakona o spremembi
in dopolnitvi zakona o preložitvi vračanja anuitet za kredite,
dane organizacijam združenega dela z ozemlja SAP Kosovo iz
sredstev Sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja
gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin,
ki ga je Skupščini SFRJ poslal Zvezni izvršni svet z aktom 35
št. 421-28/85 z dne 13. decembra 1985.
Zvezni izvršni svet je hkrati predlagal Skupščini SFRJ, naj
osnutek tega zakona obravnava in sprejme v skrajšanih rokih
- po postopku v smislu 131. in 133. člena poslovnika Zbora

v osnutku zakona predlagamo, da se organizacijam
združenega dela z ozemlja SAP Kosovo preloži vračanje
anuitet za kredite, dane iz sredstev sklada federacije, ki so
preložene do 1. januarja 1986, 1987, 1988, 1989 in 1990, s

republik in pokrajin zaradi razlogov, navedenih v predlogu, ki
je priložen osnutku tega zakona.
Glede na ta predlog Zveznega izvršnega sveta ter glede na
dogovor s sestanka, ki sem ga imel 12. decembra 1985 s
predsedujočimi delegacij republiških in pokrajinskih skupščin in predsedniki delovnih teles zbora, Vas prosim, tovariš
predsednik, da se zavzamete, da pristojni zbori Skupščine SR
Slovenije sprejmejo stališča do osnutka tega zakona na prvih
prihodnjih sejah in jih pravočasno pošljejo Zboru republik in
pokrajin, tako da bo lahko zbor ta akt obravnaval in sprejel na
seji, ki bo 27. decembra 1985.

tem da rapublike in avtonomni pokrajini zagotovijo brezobrestno posojilo.
Hkrati pa bo tudi sklad federacije svoje obveznosti do
vplačnikov brezobrestnega posojila preložil po letu 1990.

1. £t*n
V zakonu o preložitvi vračanja anuitet za kredite, dane
organizacijam združenega dela z ozemlja Socialistične avtonomne pokrajine Kosovo iz sredstev sklada federacije za
kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin (Uradni list SFR št. 42/82, 77/
82, 11/84 in 68/84) se v prvem odstavku 1. člena besedi: »leta
1985« nadomestita z besedami: »leta 1990«.
V drugem odstavku se besede: »z letom 1986« nadomestijo
z besedami: »z letom 1991«.

V četrtem odstavku 2. člena se besedi: »leta 1985« nadomestita z besedama: »leta 1990«.
V sedmem odstavku se besede: »z letom 1986« nadomestijo
z besedami: »z letom 1991«.
3. Čten
Ta zakon začne veljati 1. januarja 1986.

OBRAZLOŽITEV
/. USTA VNA PODLAGA ZA IZDAJO TEGA
ZAKONA
Ustavna podlaga za izdajo tega zakona sta 5. točka prvega
odstavka 281. člena ustave SFRJ, po kateri federacija ureja in
zagotavlja kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj
razvitih republik in avtonomnih pokrajin, in drugi odstavek
258. člena ustave SFRJ, po katerem se z zveznim zakonom
določijo stalni viri sredstev sklada.
Za sprejetje tega zakona je po 286. členu ustave SFRJ
pristojen Zbor republik in pokrajin.

Družbeni proizvod je v obdobju 1981-1985 rastei po povprečni letni stopnji, 1,8% (načrtovana rast je bila 6,7%), kar je
precej zmanjšalo možnosti za omilitev strukturnih nesorazmerij in nasprotij pri razvoju in še bolj poslabšalo relativni
položaj pokrajine glede na povprečje države, posameznih SR
in SAP Vojvodine.
Akumulacijska sposobnost gospodarstva SAP Kosovo precej zaostaja za povprečjem gospodarstva SFRJ
Stopnja akumulacijske sposobnosti
1981
5,29
2,00
37,60

1982
4,64
1,70
36,64

1983
4J2
2,24
7,46

1984
5,78
3,23
55,88

l.-VI. 85
3,2
2,3
71,9

II. OCENA STANJA NA PODROČJU,
KI GA JE TREBA UREDITI Z ZAKONOM,
IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA

SFRJ
SAPKOSOVO
SFRJ = 100

Gospodarstvo SAP Kosovo je imelo v tekočem planskem
obdobju velike težave in neugodne pogoje za gospodarjenje,
zaradi česar ni uresničilo vseh načrtovanih nalog.

Čeprav se je akumulacijska sposobnost gospodarstva SAP
Kosovo povečala in zboljšala njen položaj v primerjavi s
povprečjem države, lahko sklepamo, da je stopnja akumula-
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cijske sposobnosti še vedno zelo nizka, zaradi česar se gospodarstvo pokrajine stalno srečuje s pomanjkanjem lastnih
virov financiranja:
Stopnja reproduktivhe sposobnosti SAP Kosovo je prav
tako pod splošnim povprečjem gospodarstva države, vendar
so odmiki manjši kot pri stopnji akumulacijske sposobnosti.
Stopnja reproduktivne sposobnosti

SFRJ
SAP Kosovo
SFRJ = 100

1981
8,50
5,86
68,9

1982
8,63
6,11
70,9

1983
8,68
7,02
80,9

1984
9,82
7,66
79,6

IM 85
5,30
4,70
88,7

Pripominjamo, da se je reproduktivna sposobnost gospodarstva pokrajine povečala največ zaradi povečane amortizacije, ki je posledica revalorizacije osnovnih sredstev.
Položaj gospodarstva SAP Kosovo glede stopnje zadolženosti je zelo neugoden, saj je ta dvakrat večja od povprečja
države.
Visoka zadolženost je posledica prenapetih investicij in
njihove pretežne usmeritve v kapitalna vlaganja, katerih
učinki občutno kasnijo. Zaradi počasne graditve velikih objektov prihaja do precejšnjih prekoračitev, kar zahteva dodatne kredite za njihovo kritje.
Zadolženost gospodarstva SAP Kosovo

SFRJ
SAP Kosovo
SFRJ=100

1981
40,3
81,2
201,5

1982
38.0
78.1
205,5

1983
41,2
69,2
167,9

1984
32.1
48.2
150,2

1985'
35,4
157,3
444,5

- cene 1985
- mio din
1 ZDA f = 234,00 din
Načrt za obdobje 1986-1990
Skupaj
1986 1987 1988 1989 1990
1
1. Načrtovana sredstva
za reprodukcijo
- amortizacija
- akumulacija
2. Obveznosti iz naslova
odplačil za kredite
2.1. Odplačila iz naslova
dinarskih dolgoročnih
kreditov
- obveznosti do
sklada federacije
- obveznosti do bank
- obveznosti iz naslova
komercialnih
in finančih kred.
- druge obveznosti
2.2. Odplačila iz naslova
deviznih dolgoročnih
kreditov
3. Razpoložljiva sredstva
za investicije (1-2)

41.519 45.145 49.063 53.322 57.950
24.776 26.956 29.328 31.909 34.717
16.743 18.189 19.735 21.413 23.233
42.666 43.166 46.443 47.159 46.644
11 13.451 15.263 17.780 18.775
5.614 7.051 8.578 10.129 10.443
4.095 4.366 4.463 5.172 5.482
1.912
232

1.811
223

1.996
226

2.258
221

2.621
229

30.813 29.715 31.180 29.379 27.869
-1.147 1.979 2.620 6.163 11.306

Stanje v gospodarstvu SAP Kosovo je še slabše, če upoštvamo tudi obresti, ki jih mora gospodarstvo Kosova plačati
za kredite iz sklada federacije - približno 22 mrd din.
Preložene obveznosti gospodarstva SAP Kosovo do sklada
federacije za kreditiranje gospodarsko manj razvitih republik
in avtonomnih pokrajin za leta 1982, 1984 in 1985 znašajo
skupaj 11,8 milijarde dinarjev.
Glede na celotno stanje v gospodarstvu SAP Kosovo ocenjujemo, da ne more poravnati obveznosti do sklada federacije. Predlagamo, da se odplačilo anuitet preloži do leta 1990,
tako da bi bilo vseh 11,8 milijarde poravnanih v petih enakih
letnih obrokih, začenši s 1. januarjem 1991.

1. Ocena Zveznega sekretariata za finance
Gospodarstvo SAP Kosovo bo imelo tudi v naslednjem
planskem obdobju številne težave pri uresničevanju predvidene investicijske dejavnosti, zaradi česar bo ogroženo tudi
uresničevanje predvidene stopnje rasti družbenega proizvoda
(8,3%) in stopnje zaposlenosti (6,0%) itd.
Skupne obveznosti gospodarstva SAP Kosovo iz naslova
kreditov so večje od razpoložljivih srestevza investicije, kar je
razvidno tudi iz naslednjih podatkov:
NAČRT SREDSTEV ZA REPRODUKCIJO, OBVEZNOSTI IN
NASLOVA ODPLAČIL IN RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV ZA
INVESTICIJE S STOPNJO ZADOLŽENOSTI SAP KOSOVO V
OBDOBJU 1986-1990
(upoštevane so tudi preložene obveznosti do sklada federacije)

III. NAČELA, PO KATERIH MORAJO BITI
UREJENA RAZMERJA NA PODROČJU, KI GA
UREJA TA ZAKON, NAMEN, KI GA ŽELIMO
DOSEČI, IN POSLEDICE PREDLAGANIH
REŠITEV
Predlagani zakon temelji na načelu uresničevanja materialne enakopravnosti narodov in narodnosti Jugoslavije, izenačenih materialnih pogojev družbenega življenja in dela
delovnih ljudi in uresničevanja usklajenejšega razvoja gospodarstva kot celote.
Namen, ki ga želimo doseči s tem zakonom, je preložiti
vračanje anuitet, ki zapadajo v plačilo 1. januarja 1982, 1983,
1984 in 1985, tako da bi bile preložene do 1. januarja 1986
1987, 1988, 1989 in 1990 (v petih enakih obrokih).
Dejstvo je, da je gospodarstvo SAP Kosovo v izjemno težkem položaju in da ne more vrniti zapadlih obveznosti, zato
predlagamo novo preložitev teh anuitet, tako da bi bilo njihovo odplačilo realizirano v petih enakih letnih obrokih,
začenši s 1. januarjem 1991.
IV. POJASNILO TEMELJNIH PRAVNIH
INSTITUTOV IZ OSNUTKA ZAKONA
V 1. členu predlagamo, da se organizacijam združenega
dela z ozemja SAP Kosovo preloži vračanje anuitet za kredite
sklada fedracije za leta 1982, 1983, 1984 in 1985.
Predlagamo tudi, da TOZD SAP Kosovo vrnejo omenjene
anuitete v petih enakih obrokih, začenši s 1. januarjem 1991.
V 2. členu predlagamo, da Sklad federacije vrne sredstva
SR in SAP kot vplačnikom brezobrestnega posojila v petih
enakih obrokih, začenši s 1. januarjem 1991.
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V. FINANČNA SREDSTVA, POTREBA ZA
IZVAJANJE ZAKONA, IN NAČIN NJIHOVEGA
ZAGOTAVLJANJA
Za izvajanje tega zakona ni treba zagotoviti sredstev v
proračunu federacije.
VI. DOLOČBE ZAKONA O PRELOŽITVI
VRAČANJA ANUITET ZA KREDITE, DANE
ORGANIZACIJAM ZDRUŽENEGA DELA Z
OZEMLJA SOCIALISTIČNE AVTONOMNE
POKRAJINE KOSOVO IZ SREDSTEV SKLADA
FEDERACIJE ZA KREDITIRANJE HITREJŠEGA
RAZVOJA GOSPODARSKO MANJ RAZVITIH
REPUBLIK IN A VTONOMNIH POKRAJIN, KI SE
SPREMENIJO OZIROMA DOPOLNIJO
1. člen
Organizacijam združenega dela z ozemlja Socialistične
avtonomne pokrajine Kosovo se vračanje anuitet za kredite,
dane iz sredstev Sklada federacije za kreditiranje hitrejšega
razvoja gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih
pokrajin, ki se obračunavajo do konca leta 1981, 1982, 1983 in
1984, zapadejo pa 1. januarja 1982, 1983, 1984 in 1985 preloži
do konca leta 1985.
Organizacije združenega dela, ki jim je preloženo vračanje
anuitet iz prvega odstavka tega člena, morajo anuitete vrniti v
petih enakih obrokih, ki zapadejo 1. januarja 1986, začenši z
letom 1986.
2. člen
Republike in avtonomni pokrajini prevzemajo obveznost,
da zagotovijo Skladu federacije za kreditiranje hitrejšega raz-

PREDLOG,
da se pri obravnavanju osnutka zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o preložitvi
vračanja anuitet za kredite, dane organizacijam
združenega dela z ozemlja Socialistične avtonomne
pokrajine Kosovo iz sredstev Sklada federacije za
kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj
razvitih republik in avtonomnih pokrajin, skrajšajo
roki iz 131. člena poslovnika Zbora republik in
pokrajin Skupščine SFRJ, skupščine republik in
skupščini avtonomnih pokrajin pa pri odločanju o
osnutku zakona pooblastijo svoje delegacije v Zboru,
da v njihovem imenu dajo v skladu s 133. členom
poslovnika soglasje k predlogu tega zakona v celoti.
Predlagamo, da se osnutek zakona obravnava po skrajšanem postopku, ker morajo biti rešitve iz osnutka sprejete do
konca tega leta, da bi lahko zakon začel veljati 1. januarja
1986.
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voja gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih
pokrajin brezpbrestno posojilo v višini in rokih zapadlosti
preloženih anuitet iz 1. člena tega zakona v sorazmerju z
deležem anuitet na podlagi obveznic temeljnih organizacij
združenega dela s svojega ozemlja.
Znesek posojila iz prvega odstavka tega člena ugotovi
skupščina Sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja
gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin.
V letu 1982 bodo republike in avtonomni pokrajini zagotovile sredstva iz prvega odstavka tega člena in jih nakazale
Skladu federacije v treh enakih mesečnih obrokih; prvi obrok
zapade v plačilo v 15 dneh po uveljavitvi tega zakona.
Če republika oziroma avtonomna pokrajina ne zagotovi
brezobrestnega posojila Skladu federacije za kreditiranje
hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin do dneva, ko zapadejo kuponi, se za imetnike obveznic z ozemlja take republike oziroma avtonomne
pokrajine preloži izplačilo kuponov pod zaporedno številko 1
obveznic Sklada federacije za posojilo za leta 1979, 1980 in
1981 in kuponov pod zaporedno številko 4 obveznic za posojilo za leto 1978, vse dokler republika oziroma avtonomna
pokrajina ne zagotovi brezobrestnega posojila Skladu federacije v skladu s prvim in drugim odstavkom tega člena, najdlje
pa do roka preložitve anuitet — do konca leta 1985.
Ne glede na četrti odstavek tega člena se ne preloži izplačilo kuponov pod zaporedno številko 4 obveznic za posojilo
Sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin za leto 1978
imetnikom obveznic z ozemlja Socialistične republike Črne
gore in z ozemlja Socialistične republike Srbije izven območij
socialističnih avtonomnih pokrajin.
Zvezni sekretar za finance je pooblaščen, da predpiše, kako
se uporabljajo določbe četrtega odstavka tega člena.
Sklad federacije bo brezobrestno posojilo vrnil republikam
in avtonomnima pokrajinama v petih enakih obrokih, ki zapadejo 1. januarja, začenši z letom 1986.

S tem osnutkom predlagamo, da se preloži vračanje anuitet
za kredite, dane organizacijam združenega dela z ozemlja
SAP Kosovo in Sklada federacije, ter določi obveznost republlik in avtonomnih pokrajin, da skladu federacije zagotovijo
brezobrestno posojilo zaradi vračanja anuitet za obveznice
posojila organizacijam združenega dela z ozemlja teh republik in avtonomnih pokrajin.
Glede na posledice, ki utegnejo nastati za družbeno skupnost zaradi nepravočasno zagotovljenih sredstev Sklada federacije za odplačilo kuponov obveznic posojila, predlagamo,
da se skrajšajo roki, v katerih naj bi skupščine republik in
avtonomnih pokrajin sprejele stališča o osnutku zakona in jih
poslale Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ (131. člen .
poslovnika Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ).
Predlagamo tudi, da skupščine republik in avtonomnih
pokrajin pri odločanju o osnutku zakona pooblastijo svoje
delegacije v Zboru, da v njihovem imenu dajo soglasje k
predlogu zakona v celoti (133. člen poslovnika Zbora republik
in pokrajin Skupščine SFRJ).
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# Kljub vsem sprejetim ukrepom je situacija na področju zaposlovanja zelo
resna - in še naprej raste število oseb, ki iščejo delo
• Prek milijon nezaposlenih je zadosten dokaz, da je treba sprejeti vse ukrepe,
ki so predvideni z družbenim dogovorom o temeljih skupne politike na področju
zaposlovanja in njihovem uresničevanju v SFRJ
® Zvezni organi in organizacije bodo sprejeli več ukrepov na področju
planiranja, optimalne izkoriščenosti obstoječih zmogljivosti, razvoja kmetijstva,
drobnega gospodarstva, turizma in večjega angažiranja sredstev v osebni lasti, s
katerimi naj bi dosegli večje in hitrejše zaposlovanje
Zaradi izjemno resne situ- ki so bile do zdaj sprejete na nja stabilizacijskih programov davčnih oprostitev, ki naj bi z
acije na področju zaposlova- ravni federacije, ki naj bi pri- Zveznega izvršnega sveta«. razbremenjevanjem od previnja, posebej kadar je govor o spevale k uresničitvi ciljev iz Njihova realizacija bo spodbu- sokih davčnih in drugih fiskalstalni rasti števila oseb, ki išče- dogovora o katerem je govor. da tudi za razvoj drobnega go- nih zahtev in z zmanšanjem
jo delo, kot tudi dejstvu, da je Tako je na primer v resoluciji o spodarstva in hitrejše zaposlo- splošne in skupne porabe prireševanje problema brezposel- družbenoekonomskem razvo- vanje.
spevali k povečanju akumulanosti skupni interes vseh repu- ju in ekonomski politiki države
V gradivu je nato poudarje- tivne in reproduktivne sposobblik in pokrajin je nujno, da se v letošnjem letu planirana no, da je sklenjen tudi družbe- nosti gospodarstva in razvoju
pri reševanju teh problemov stopnja rasti zaposlenosti 2,5 ni dogovor o uresničevanju drobnega gospodarstva, kar
angažirajo vsi družbeni dejav- odstotka s katero bi lahko gle- politike razvoja agroindustrij- bo vplivalo na povečanje zaponiki. To je bil temeljni razlog, de na cilje dogovora o politiki skega kompleksa, ki je določe- slenosti in omejevanje dopolda je bil sklenjen družbeni do- zaposlovanja ustvarili zaustav- na s sicer veljavnim srednje- nilnega dela.
govor o temeljih skupne politi- ljanje nadaljnje rasti brezpo- ročnim planom razvoja države.
Spremenjeni so prav tako tuke na področju zaposlovanja selnosti do konca leta 1985. Le ta predvideva ukrepe za za- di dopolnjeni carinski zakon in
in njihovem uresničevanju v Razen tega so zaradi boljše iz- gotavljanje razvoja proizvod- zakon o carinski tarifi, ki predSFRJ, ki je sicer določena v koriščenosti zmogljivosti v in- nje hrane za zadovoljevanje videvata olajšave za uvoz opredolgoročnem programu eko- dustriji s tem pa tudi večjim potreb preskrbe prebivalstva s me in rezervnih delov za gradnomske stabilizacije in v več zaposlovanjem, posebej s po- surovinami za industrijsko pre- njo objektov na podlagi zdrudrugih dokumentih, ki so jih večanjem koeficienta izmene, delavo in ustrezne rezerve hra- ževanja dela in sredstev na dosprejeli najodgovornejši sub- pristojni zvezni organi, je po- ne za ljudi in živali. Razen tega hodkovni podlagi, da bi tako
jekti v državi.
udarjeno v analizi, pripravili so bili v začetku leta 1985 skle- dosegli gradnjo in produktivno
To je poudarjeno na začetku analizo izkoriščanja zmogljivo- njeni tudi dogovori o usklaje- zaposlovanje. Spremenjen in
gradiva Zveznega komiteja za sti v industriji v letih 1982 in vanju davčnega sistema in o dopolnjen je tudi odlok o preddelo, zdravstvo in socialno po- 1983 in oceno v letu 1984, s temeljih davčne politike. V teh metih, količinah in vrednostih,
litiko »Pregled ukrepov in ak- predlogom ukrepov, ki pred- dokumentih so prav tako pred- za katere veljajo pri uvozu blativnosti na ravni federacije za stavljajo nadaljnjo obdelavo videni številni ukrepi in aktiv^ ga carinske ugodnosti ali
uresničevanje družbenega do- stališč iz dolgoročnega pro- nosti glede davčnih olajšav ali oprostitve, kar naj bi omogočigovora o temeljih skupne poli- grama ekonomske stabilizacitike na področju zaposlovanja je. Zaradi hitrejšega razvoja
in njihovem uresničevanju v drobnega gospodarstva in
SFRJ«, ki je bil poslan delega- ustvarjanja večjih možnosti za
PREGLED UKREPOV IN AKTIVNOSTI NA RAVNI FEtom v Skupščini SFRJ. zaposlovanje v drobnem goDERACIJE ZA URESNIČEVANJE DRUŽBENEGA DOspodarstvu, združenem in v saGOVORA O TEMELJIH SKUPNE POLITIKE NA POSPREJETI ZAČASNI
mostojnem osebnem delu so
DROČJU ZAPOSLOVANJA IN NJIHOVEM URESNIČEUKREPI
bili sprejeti »Ukrepi in aktivnoVANJU V SFRJ
V gradivu so zatem teksativ- sti za razvoj drobnega gospono našteti ukrepi in aktivnosti, darstva v funkciji uresničeva28
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lo vračanje naših državljanov z
dela v tujini ter zagotovilo večje zaposlovanje in delovno angažiranje v državi.
Kljub vsem ukrepom je stanje na področju zaposlenosti
in zaposlovanja v naši državi
zelo resno, predvsem zaradi
nadaljnjega naraščanja števila
oseb, ki iščejo zaposlitev največ je mladih in šolanih. je
poudarjeno v gradivu. V prvih
šestih mesecih letos se je število zaposlenih v družbenem
sektorju kljub oteženim pogojem gospodarjenja povečalo
za 2,6 odstotka v primerjavi z
istim obdobjem prejšnjega leta. To je realna osnova za uresničitev rasti približno za 2,5
odstotka, ki ga je v letu 1985
predvidevala resolucija o družbenoekonomskem razvoju in
ekonomski politiki v SFRJ.
Po drugi plati se glavna naloga iz resolucije za leto 1985
in družbenega dogovora, da se
do konca leta 1985 zagotovi
ustavitev nadaljnje rasti števila
oseb, ki iščejo zaposlitev, za
sedaj ne uresničujejo. Število
oseb, ki so iskale zaposlitev v
prvih šestih mesecih tega leta
znaša po evidencah skupnosti
za zaposlovanje okrog milijon,
oziroma se je povečalo za 8,3
odstotka v primerjavi z istim
obdobjem prejšnjega leta.
Takšno gibanje števila oseb, ki
iščejo zaposlitev, ravno na začetku leta, ko je bil podpisan
družbeni dogovor, opozarja,
da je treba energično izvajati
vse ukrepe, predvidene z dogovorom, da bi se omogočila
uresničitev določenih ciljev.
Poleg visoke rasti števila oseb,
ki iščejo zaposlitev, je še pose-

ben problem njihova neuporabna struktura, med njimi namreč dominirajo mladi, strokovni in ženske. Tako je bilo v
letu 1984 57,8 odstotka vseh
oseb, ki iščejo zaposlitev, mlajših ocfc25 let, skupaj s tistimi, ki
so stari od 25 do 30 let je to tri
četrtine registrirane brezposelnosti, medtem ko je strokovnih 55,6 odstotka, žensk pa
55,9 odstotka od celotne registrirane brezposelnosti.
Problem brezposelnosti se
različno regionalno manifestira in je posebej poudarjen na
področju gospodarsko manj
razvitih republik, SAP Kosovo
in SR Srbiji brez pokrajin,
medtem ko tega problema v
SR Sloveniji skoraj ni.
NADALJNJE NALOGE
IN OBVEZNOSTI
Naloga vseh podpisnikov
družbenega dogovora je, da v
skladu s svojimi pristojnostmi
dogovorjeno ukrepajo in delujejo, s čemer bi se zagotovilo
še večje produktivno zaposlovanje in angažiranje delovno
sposobnega prebivalstva, je
poudarjeno v gradivu. Ukrepi
in aktivnosti, ki se bodo izvajali
na ravni federacije, so usmerjeni predvsem na večjo razgibanost gospodarske dejavnosti, s tem pa tudi na ustvarjanje
pogojev za večje produktivno
zaposlovanje. Te dejavnosti
bodo predvsem potekale
predvsem na področju planiranja, optimalnega izkoriščanja
sedanjih zmogljivosti in razpoložljivih materialnih virov, povečanja storilnosti, razvoja
kmetijstva, drobnega gospo-

darstva in turizma, večjega angažiranja sredstev, ki so lastnina občanov, da bi se razširila
materialna osnova dela, razvoja sistema informiranja, zboljšanja socialno-ekonomskega
položaja tako zaposlenih kot
tudi brezposelnih oseb na
enotnem jugoslovanskem področju dela, kar bo zagotovljeno z ukrepi ekonomske politike, kakor tudi s koordinacijo in
določitvijo skupnih dejavnosti
in ukrepov republik in avtonomnih pokrajin v skladu in s
cilji dolgoročnega programa
ekonomske stabilizacije in
omenjenega programa. Razen
tega bodo na ravni federacije
sprejeti posebni spodbujevalni
ukrepi, da bi bil razvoj dinamičnejši, s tem pa tudi reševanje problema brezposelnosti
na področju gospodarsko
manj razvitih republik in SAP
Kosovo. Ta cilj bo uresničen
predvsem s spodbujanjem graditve delovno intenzivnih proizvodnih zmogljivosti s sodobno tehnologijo, z večjim spodbujanjem združevanja dela in
sredstev organizacij združenega dela iz razvitih in manj razvitih območij, z usmerjanjem
sredstev Sklada federacije za
kreditiranje razvoja manj razvitih republik in pokrajin v projekte, ki zagotavljajo zaposlovanje večjega števila delavcev.
Za hitrejši razvoj drobnega
gospodarstva in zaposlovanja
je nujna uresničitev sklepov
Zbora republik in pokrajin
Skupščine SFRJ, ki so bili
sprejeti julija 1984. Da bi se
ustvarili ugodnejši pogoji za
takšen razvoj, je treba na ravni
federacije nenehno spremljati

učinek predpisov in njene (pristojnosti in če je potrebno,
ukrepati, da se spremenijo in
dopolnijo. Z deviznimi in zunanjetrgovinskimi predpisi je treba omogočiti redno preskrbo
drobnega gospodarstva s potrebnim uvoznim reprodukcijskim materialom in z nadomestnimi deli, zlasti za proizvodnjo, ki je namenjena izvozu.
V vrsti drugih nalog, ki so
pred zveznimi organi in organizacijami, je poudarjeno, se
kaže potreba po čim prejšnji
sklenitvi dogovora o temeljih
skupne zemljiške politike. Leta naj bi prispeval k ustvarjanju
pogojev za boljše izkoriščanje
kmetijskega zemljišča in večje
opredeljevanje delovno sposobnega prebivalstva, ki ima
zemljo, da se ukvarja s kmetijstvom kot osnovnim poklicem.
Nato bodo v dogovoru z republiškimi in pokrajinskimi skupnostmi za zaposlovanje sprejeti minimumi o obveznih kazalcih za prikazovanje planiranih
letnih in srednjeročnih potreb
združenega dela po kadrih po
skupinah poklicev. Sprejeta bo
tudi enotna nomenklatura poklicev, da bi se tako omogočilo
usklajevanje sistema izobraževanja s potrebami združenega
dela na enotnem področju vse
države in ustvarili pogoji za
enotno planiranje razvoja kadrov. Poleg tega je v gradivu
poudarjena naloga, da se preučijo veljavni predpisi, ki se
nanašajo na sklad za financiranje povečanja zaposlenosti v
gospodarsko manj razvitih in
izrazito emigracijskih področjih države.

IZVAJANJE ZAKONOV

Izvajanje skupnih osnov in meril za samoupravno
in

urejanje odnosov pri

razporejanju

pridobivanju

dohodka v SFRJ

" • Vsem podpisnikom družbenega dogovora o dohodku v SFRJ so bila posiana
podrobnejša navodila o izvajanju določenih določb tega dokumenta
Koordinacijski odbor Sveta
Zveze sindikatov Jugoslavije
za spremljanje izvajanja Družbenega dogovora o skupnih
, osnovah in merilih za samoupravno urejanje odnosov pri
pridobivanju in delitvi dohodka v SFRJ je vsem podpisnikom tega Dogovora poslal dve
navodili. V skladu z določbami
poročevalec

4. člena Družbenega dogovora
je Koordinacijski odbor na
svojih sejah, 17. junija in 17.
oktobra 1985 sprejel Navodilo
za določanje dejavnosti, v katerih se bo akumulacija glede
na povprečno izkoriščena
sredstva primerjala s povprečjem dejavnosti v Jugoslaviji in
Navodilo za določanje akumu-

lacije in povprečno izkoriščenih sredstev za uporabo primerljivih kazalcev za ocenjevanje rezultatov dela delavcev in
poslovanja temeljnih organizacij združenega dela. Zaradi pomembnosti omenjeni navodili
i v celoti povzemamo.
Na podlagi prvega odstavka
42. člena, v skladu z drugim

odstavkom 18. člena Družbenega dogovora o skupnih osnovah in merilih za samoupravno urejanje odnosov pri
pridobivanju in delitvi dohodka v Socialistični federativni
republiki Jugoslaviji (Uradni
list SFRJ, štev. 2/85), Koordinacijski odbor za spremljanje
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NAVODILO O DOLOČITVE DEJAVNOSTI, V KATERIH
SE BO AKUMULACIJA V PRIMERJAVI NA POVPREČNO UPORABLJENA SREDSTVA RAZPOREJALA S
POVPREČJEM DEJAVNOSTI JUGOSLAVIJE IN NAVODILO O DOLOČANJU AKUMULACIJE IN POVPREČNO PORABLJENIH SREDSTEV ZA UPORABO
VZPOREDNIH KAZALCEV ZA OCENJEVANJE REZULTATOV DELA DELAVCEV IN POSLOVANJA TEMELJNIH ORGANIZACIJ ZDRUŽENEGA DELA
izvajanja Dogovora na VI. seji, odnosov pri pridobivanju in
17. junija 1985 sprejme
delitvi dohodka v Socialistični
federativni republiki Jugoslaviji (Uradni list SFRJ štev. 2/85),
NAVODILO ZA
Koordinacijski
odbor
za
DOLOČANJE
spremljanje izvajanja DogovoDEJAVNOSTI, V
ra, na VIII. seji, 17. oktobra
KATERIH SE BO
1985, sprejme
AKUMULACIJA GLEDE
NA POVPREČNO
NAVODILO ZA
IZKORIŠČENA
DOLOČANJE
SREDSTVA
AKUMULACIJE IN
PRIMERJALA S
POVPREČNO
POVPREČJEM
IZKORIŠČENIH
DEJAVNOSTI V
SREDSTEV ZA
JUGOSLAVIJI
1. S tem navodilom se dolo- UPORABO
ča, v katerih dejavnostih orga- PRIMERLJIVIH
nizacije združenega dela aku- KAZALCEV ZA
mulacijo glede na povprečno OCENJEVANJE
izkoriščena sredstva primerjajo s povprečjem dejavnosti v REZULTATOV DELA
DELAVCEV IN
Jugoslaviji.
2. Organizacije združenega POSLOVANJA
dela, ki na ravni SFRJ spreje- TEMELJNIH
majo skupne razvojne plane ORGANIZACIJ
primerjajo akumulacijo glede
na povprečno izkoriščena ZDRUŽENEGA DELA
sredstva s povprečjem dejavS tem navodilom se dolonosti v Jugoslaviji, bruto oseb- ča1.vsebina
akumulacije in povni dohodek na delavca pa s prečno izkoriščenih
povprečjem v gospodarstvu pri uporabi kazalcev sredstev
za oceJugoslavije.
njevanje rezultatov dela delavNačin primerjave, določen v cev
in poslovanja temeljnih orprejšnjem odstavku, velja tudi ganizacij
združenega dela in
za tiste organizacije združene- za opredelitev
medsebojne odga dela, ki zaradi premajhnega visnosti akumulacije
in poraštevila organizacij iz svoje de- be, v skladu z Družbenim
javnosti v republiki oziroma govorom o skupnih osnovahdoin
pokrajini (manj kot 3 organizaza samoupravno urejacije) nimajo možnosti primer- merilih
odnosov pri pridobivanju
janja v republiki oziroma po- nje
in delitvi dohodka v Socialikrajini in za katere ni določe- stični
federativni republiki Juno, da se primerjajo s povprečjem gospodarstva republike goslaviji.
2. Akumulacija temeljne oroziroma pokrajine ali Jugosla- ganizacije
združenega dela
vijePredsednik pomeni bilančno stanje vredKoordinacijskega nosti v periodičnem obračunu
odbora ozirorha zaključnem računu, ki
za spremljanje'izvajanja so razvrščene po naslednjih
Dogovora mehanografskih oznakah (v
Alija Avdič, s. r. nadaljnjem besedilu: MO) v
obrazcu Poslovni rezultat med
Na podlagi prvega odstavka letom »Bilanca uspešnosti«:
1) del čistega dohodka za
42. člena, v skladu s tretjim
odstavkom Družbenega dogo- poslovni sklad - za razširitev
vora o skupnih osnovah in me- materialnih temeljev dela (MO
rilih za samoupravno urejanja 121);
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2) del čistega dohodka za
razvijanje materialnih temeljev
dela (MO 122);
3) del čistega dohodka za
pokrivanje izgub dfugih OZD
(MO 125);
4) del čistega dohodka za rezervni sklad (MO 126);
5) del čistega dohodka za
druge potrebe (MO 128) in;
6) del čistega dohodka za
druge sklade (MO 129).
V strukturo akumulacije iz
predhodnega odstavka se
vključujejo tudi izkazane vrednosti obresti na kredite za
obratna sredstva in obresti na
kredite na podlagi bilančnega
stanja sredstev po oznakama
MO 032 in MO 110 v obrazcu
»Bilanca uspešnosti«, razen
obresti na kredite za osnovna
sredstva v pripravi (tekoče investicije) in osnovna sredstva
zunaj uporabe (trajno neuporabna osnovna sredstva in
ustavljene investicije).
3. Deli razporejenega čistega dohodka, ustvarjenega v izjemnih ugodnostih (naravnih,
tržnih in podobno) in izkazani
v bilančnih postavkah pod MO
123, MO 124 in MO 127 v
obrazcu »Bilanca uspešnosti«
(del čistega dohodka, ki je rezultat izjemnih ugodnosti za
poslovni sklad, del čistega dohodka, ki je rezultat izjemnih
ugodnosti za razvoj materialnih temeljev združenega dela
in DPS in del čistega dohodka,
ki je rezultat izjemnih ugodnosti za rezervni sklad) niso akumulacija v smislu uporabe primerljivih kazalcev za ocenjevanje rezultatov dela delavcev in
poslovanja OZD 'pri razporejanju dohodka in čistega dohodka.
Zneski akumulacije po bilančnem stanju iz predhodnega odstavka se lahko uporabijo samo za interno časovno
primerjanje znotraj OZD.
4. Znesek stanja izkoriščenih poslovnih sredstev se izračunava s sumiranjem vrednosti po naslednjih bilančnih stanjih iz periodičnega obračuna
oziroma zaključnega računa:
- Osnovna sredstva v uporabi (konto 00. skupine);
- terjatve za združena in
vložena sredstva (konto 03.
skupine);
- terjatve na podlagi drugih
dolgoročnih plasmajev (konto
04. skupine);
- denarna sredstva (konto
10. skupine);
- vrednostni papirji - plačilni inštrumenti (konto 11. skupine);
- terjatve na podlagi proda-

je (konto 12. skupine);
- druge terjatve iz poslovnih razmerij (konto 13. skupine);
- terjatve iz skupnega prihodka in skupnega dohodka
(konto 14. skupine);
- terjatve na podlagi kratkoročnih plasmajev (konto 15.
skupine);
- terjatve v okviru OZD
(konto 16. skupine);
- terjatve od podjetij in delovnih oziroma poslovnih enot
v tujini (konto 17. skupine);
- surovine in material (konto>31. skupine);
- drobni inventar in embalaža pri zalogah (konto 35. skupine);
- drobni inventar in embalaža v uporabi (konto 36. skupine);
- proizvodnja (konto 60.
skupine);
- končni izdelki (konto 63.
skupine) in
- blago (konto 66. skupine)
ter
- odbitki od tako določenega seštevka dolžniških saldov
iz bilančnega stanja: Posojilo
skladu federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja (konto
046) in Posojilo po predpisih
DPS (konto 047) in terjatvenih
saldov s stanja Popravek vrednosti osnovnih sredstev (konto
02. skupine).
Povprečno izkoriščena poslovna sredstva se izračunavajo tako, da se zberejo zneski
stanja poslovnih sredstev, po
postopku iz prvega odstavka
te točke, in sicer na začetku
leta (1. januarja) ter na koncu
vsakega obračunskega obdobja in delijo s številom upoštevanih stanj.
Znesek stanja izkoriščenih
osnovnih sredstev se izračunava s sumiranjem dolžniških
stanj Osnovnih sredstev v uporabi (konto 00. skupine) in
zmanjševanjem njihovih vrednosti za znesek terjatvenih saldov v stanju Popravek vrednosti osnovnih sredstev (konto
02. skupine).
Povprečno uporabljena osnovna sredstva se določajo tako, da se zberejo zneski stanja
osnovnih sredstev po postopku, določenem v predhodnem
odstavku, in sicer na začetku
leta (1. januarja) in na koncu
vsakega obračunskega obdobja in delijo s številom upoštevanih stanj.
Za predsednika
Koordinacijskega
odbora za spremljanje
izvajanja Dogovora
Dušan Bogdanov, s. r.

poročevalec

MEDNARODNE POGODBE

Izboljšanje
pri

mednarodnega

razvijanju

ringa in

in

sodelovanja

uporabi genetskega inženi-

biotehnologije

• Eden najpomembnejših ciljev centra za pospeševanje mednarodnega
sodelovanja pri razvijanju in uporabi genetskega inženiringa in biotehnologije v
mirnodobske namene, posebej v državah v razvoju, vendar tudi z razvitimi
državami
• S statutom so urejena temeljna načela dela, cilji in način delovanja te
mednarodne organizacije
• Ratifikacija statuta za zdaj ne zahteva izdajo novih zveznih, republiških ali
pokrajinskih predpisov, kakor tudi ne spremembe in dopolnitve veljavnih
Delegati Skupščine SFRJ so
dobili Predlog zakona o ratifikaciji St *uta Mednarodnega
centra za genetski inženiring
in biotehnologijo (AS 659). Za
njegov sprejem je pristojen;
Zvezni zbor.
Center je bil ustanovljen na I
pobudo Organizacije združe-,
nih narodov za razvoj UNIDO
in vlade SFRJ, njegov Statut
pa so podpisali predstavniki 25!
držav, ki so si s tem pridobile
status ustanoviteljev omenjene institucije. Sedež Centra je
v New Delhiju in Trstu.
CILJI IN NALOGE
CENTRA
Kakor poudarja Predlog zakona je cilj Centra predvsem
poglabljanje mednarodnega
sodelovanja pri razvijanju in
uporabi genetskega inženiringa in biotehnologije v miroljubne namene, posebej v državah v razvoju, saj naj bi si
države z njegovo pomočjo
okrepile svoje znanstvene in
tehnološke možnosti na tem
področju.
Prav tako mora Center spodbujati in pomagati pri razvoju
genetskega inženiringa in biotehnologije na regionalni in
nacionalni ravni, skrbeti za
razvoj in pospeševanje nujne
uporabe pri reševanju razvojnih problemov, posebej v državah v razvoju. Hkrati mora biti
forum za izmenjavo informacij,
izkušenj in znanja med znanstveniki in tehnologi držav članic, uporabljati mora znanstvene in tehnološke možnosti
razvitih držav in držav v razvoju, in sicer na področjih genetskega inženiringa in biotehnoporočevalec

logije. Ne nazadnje pa mora
biti Center tudi središče mreže
združenih raziskovalnih in razvojnih centrov (regionalnih,
podregionalnih
in
nacionalnih).
Ko so omenjene naloge Centra, je uvodoma poudarjeno,
da bo načeloma prevzemal
nujne in ustrezne naloge, s katerimi bo mogoče izpeljati cilje, posebej pa bo skrbel za
raziskovalne in razvojne dejavnosti, vključno tudi za eksperimentalne obrate na področju
genetskega inženiringa in biotehnologije. Skrbel bo tudi za
usposabljanje in organiziranje
znanstvenega in tehnološkega
osebja v drugih krajih, posebej
osebja v državah v razvoju.
Na zahtevo članic bo Center
dajal nasvete za razvoj njihovih nacionalnih tehnoloških
zmogljivosti, razvijal medsebojno akcijo znanstvenih in
tehnoloških skupnosti držav
članic preko programov, ki bodo znanstvenikom in tehnologom omogočili obisk v Centru,
kakor tudi preko programov
angažiranja zunanjih sodelavcev ter z drugimi dejavnostmi.
Center bo nadalje organiziral sestanke strokovnjakov, da
bi okrepili dejavnost Centra.
Če bo potrebno, bo Center tudi razvijal mrežo nacionalnih
in mednarodnih inštitucij, da
bi na ta način pomagal pri aktivnostih kot so: skupni raziskovalni programi, usposabljanje, preverjanje in skupna uporaba rezultatov raziskav, dejavnosti, povezane z eksperimentalnimi obrati in izmenjava informacij ter gradiv.
Center bo tudi identificiral
. ter brez odlašanja razvijal osnovno mrežo visokokvalificira-

nih raziskovalnih centrov, ki bi
postali pridruženi centri, spodbujal pa bo tudi razvoj obstoječih nacionalnih, regionalnih,
podregionalnih in mednarodnih laboratorijev. Predvideno
je, da bi bile vključene tudi
mreže, povezane z državami,
ki niso podpisnice Statuta, kakor tudi mednarodne in ne-(
vladne organizacije ter druge
inštitucije, ki se ukvarjajo z genetskim inženiringom in biotehnologijo, ki bi se vključile
kot pridružene mreže. Prav tako pa bo Center ustanavljal in
razvijal nove visokokvalificirane raziskovalne centre.
Center bo, kakor je poudarjeno, uresničeval tudi program
bioinformatike, ki bi posebej
podpiral razvoj, raziskovanje
in spremembe, koristne za države v razvoju. Zbiral in posredoval pa bo tudi informacije,
pomembne za Center in združene centre, ter imel tesne stike z industrijo.
SPREJEMLJIV
PONUJENI
KONCEPT DELOVANJA
CENTRA
Obrazložitev
zakonskega
predloga pravi, da se ponujena
^zasnova delovanja Centra
vključuje v večkrat poudarjeno
stališče naše države, da imajo
temeljno vlogo mreže inštitucij, ki sodelujejo. Center mora

delovati kot središče, iz katerega bi usmerjali skupne akcije
na tem pomembnem znanstvenem in tehnološkem področju
z velikimi potenciali in širokimi
ter raznovrstnimi možnostmi
uporabe.
Na ta način bo zagotovljeno
stalno pridobivanje in akumuliranje novih znanj, ki bodo dostopna vsem državam. Po drugi strani pa to ne bo ovira drugim vrstam bilateralnega sodelovanja. Obstoj Centra pa tudi
ne bo zmanjševal ali nadomeščal institucionalnih prizadevanj na posebnih področjih ali
v posebnih disciplinah, ki se
razvijajo na nacionalnem, regionalnem ali mednarodnem področju.
Pričakovati je, da bo ta Mednarodni center učinkovito in
praktično nudil pomoč državam v razvoju na integralen
način in sicer s krepitvijo nacionalnih zmogljivosti na tem
pomembnem področju. Učinki
njegovega delovanja ne bodo'
pomembni le za države v razvoju, temveč tudi za razvite države, predvsem manjše.
Center bo deloval kot inštitucija, ki bo državam v razvoju
omogočila reševanje problemov, ki jih glede na svoje nacionalne možnosti ne bi mogle
rešiti, in sicer na znanstvenem
in tehnološkem področju.
Center se bo neposredno
vključeval v reševanje nastalih
problemov ali pa bo deloval
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kot vez med državami v razvo- striji, se še ukvarja s temi vpraju in inštitucijami v razvitih dr- šanji.
Specifične naloge in cilji, ki
žavah, ki lahko rešijo posamezno odprto vprašanje, in si- upravičujejo ustanovitev tega
cer pod pogoji, ki so ugodnejši Mednarodnega centra zahtevajo pravni inštrument, ki bi
od komercialnih.
Možnosti za široko uporabo urejal temeljna načela delovagenetskega inženiringa in bi- nja, cilje in način delovanja orotehnologije v več industrij- ganizacije, ki bo delovala v koskih panogah (farmaciji, ke- rist in za potrebe držav v razvomični in prehrambni industriji, ju. Zaradi tega Statut ureja vsa
energetiki itd.) potrjujejo tudi ta vprašanja.
Ratifikacija Statuta v SFRJ
veliko zanimanje naše države
za mednarodno sodelovanje daje realne možnosti, da bi z
na tem področju. Več inštitu- relativno majhnimi vlaganji
tov, kakor tudi določeno števi- (prispevki so prostovoljni) zalo delovnih organizacij v indu- gotovili pogoje in omogočili

RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA SEJ
ZBOROV
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE
25. decembra 1985
dnevni red seje Zbora združenega dela in seje Zbora
občin, ki sta sklicani za sredo, 25. decembra 1985, je razširjen z obravnavo:
- predloga za izdajo zakona o spremembah zakona o
uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks s predlogom
zakona;
- predloga za izdajo zakona o spremembah zakona o
dodatnem prispevku solidarnosti v letih 1982 do 1985 s predlogom zakona;
- predloga odloka o določitvi in o razdelitvi skupnega
zneska deviz za potrebe republiških organov in organizacij,
družbenopolitičnih organizacij in ožjih družbenopolitičnih
skupnosti za leto 1986;
- - predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
določitvi obveznosti plačevanja prispevka iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela za pokrivanje dela stroškov
enostavne reprodukcije v Železniškem gospodarstvu Ljubljana za leto 1985;
- predloga zakona o začasnem financiranju samoupravnih
interesnih skupnosti družbenih dejavnosti za območje SR
Slovenije;
- osnutka zakona o oprostitvi carine in drugih uvoznih
davščin za uvoz opreme in reprodukcijskega materiala za XIV.
svetovne univerzitetne poletne igre 1987 v Zagrebu.
Dnevni red seje Zbora združenega dela pa je razširjen še
z obravnavo:
- predloga zakona o prispevku za pokrivanje dela stroškov
enostavne reprodukcije Železniškega gospodarstva Ljubljana
v letu 1986;

vključevanje na dolgoročni
podlagi ter sodelovanje na področju biotehnologije in genetskega inženiringa s posameznimi državami v razvoju,
kakor tudi v programe Mednarodnega centra, in sicer še v
času njegovega nastajanja. Za
prvih pet let je namreč predvideno, da bi članice dajale prostovoljne prispevke, potem pa
se bodo članice odločile, ali bi
uveljavile tako imenovano razdeljeno kontribucijo na podlagi nacionalnega dohodka ali
pa še nadalje prostovoljno zbirale prispevke za delo Centra.

Sicer pa ratifikacija Statuta
zaenkrat ne zahteva sprejetja
novih zveznih, republiških in
pokrajinskih zakonov, drugih
predpisov in splošnih aktov,
kakor tudi ne spreminjanja in
dopolnjevanja veljavnih. Pričakujemo pa lahko, ker razvoj in
uporaba genetskega inženiringa in biotehnologije zadeva
zelo širok krog področij družbenoekonomskega življenja,
da bo treba, odvisno od razvoja te dejavnosti v svetu in pri
nas, v prihodnosti spreminjati
in dopolnjevati veljavne predpise in sprejemati nove.

- predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
združevanju sredstev določenih uporabnikov družbenih sredstev za financiranje izgradnje elektroenergetskih objektov in
objektov premogovništva;
- predloga zakona o določitvi obveznosti plačevanja prispevka iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela za
pokrivanje dela stroškov enostavne reprodukcije elektrogospodarstva in premogovništva.
Z dnevnega reda seje Zbora združenega dela in seje
Zbora občin pa je umaknjena obravnava:
- predloga zakona o dopolnitvi zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks.

SKLIC SEJE SKUPŠČINE
SKUPNOSTI
SOCIALNEGA VARSTVA SLOVENIJE
25. decembra 1385
Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije bo na
seji v sredo, 25. decembra 1985, enakopravno z zbori skupščine SR Slovenije obravnavala:
- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
stanovanjskem gospodarstvu.
Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije bo na
tej seji med drugim obravnavala tudi analizo izvajanja
samoupravnega sporazuma o uresničevanju socialnovarstvenih pravic; predlog resolucije o politiki uresničevanja
družbenega piana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 v
letu 1986; predlog izhodišč za usklajevanje programov socialnega varstva za leto 1986; spremembo finančnega načrta
skupnosti za letošnje leto ter začasni delovni in finančni
načrt za leto 1986.
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