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SKLIC SEJ ZBOROV SKUPSCINE SR
SLOVENIJE
2. julija 1986
Seje Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije so
sklicane za sredo, 2. julija 1986.
Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični zbor bodo obravnavali:
- poročilo o uresničevanju stališč in sklepov Skupščine SR Slovenije ob obravnavi gradiva Gospodarske
zbornice Slovenije »Nekatera vprašanja uresničevanja

družbenoekonomskih odnosov in samoupravne organiziranosti v samoupravnih interesnih skupnostih
materialne proizvodnje«;
- poročilo o usklajevanju dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje od 1986 do
1990. leta.
Zbor združenega dela in Zbor občin bosta obravnavala:
- poročilo o propadanju gozdov zaradi onesnaženega zraka v SR Sloveniji ter ukrepih za sanacijo;
- predlog družbenega dogovora o skupnih akcijah
pri preprečevanju onesnaženja in zboljšanju kakovosti
vod porečje reke Save;
- predlog za izdajo zakona o pedagoški službi;
- osnutek zakona o kritju tečajnih razlik iz naslova
zunanjih kreditov;

INFORMACIJA
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o tekočih gospodarskih gibanjih
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PERIODIČNI DELOVNI NAČRT
Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR
Slovenije za II. in III. trimesečje 1986

- osnutek odloka o predračunu prihodkov in
odhodkov tečajnih razlik iz naslova zunanjih kreditov
za leto 1986;
- predloge za izdajo zakonov o spremembah in
dopolnitvah naslednjih zakonov: o organizaciji cestnega prevoza z motornimi vozili, lukah, morskem ribištvu, energetskem gospodarstvu, rudarstvu, zagotovitvi sredstev za graditev objektov, preizkušanju in žigosanju oziroma zaznamovanju ročnega strelnega orožja
in streliva, blagovnem prometu, semenu in sadikah,
vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina, varstvu
zraka, ravnanju z odpadki, graditvi objektov, ukrepih v
živinoreji, mineralnih gnojilih, gozdovih, varstvu, gojitvi in lovu divjadi ter o upravljanju lovišč, gostinski
dejavnosti, varnosti na žičnicah in vlečnicah, določitvi
zavarovalnega območja za reko Sočo s pritoki, higieni
proizvodnje in prometa z mlekom, varnosti cestnega
prometa, igrah na srečo, varstvu pred hrupom v naravnem in bivalnem okolju, vodah in o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor - s predlogi o spremembah
in dopolnitvah navedenih zakonov;
- soglasje k samoupravnemu sporazumu o ustanovitvi Zveze vodnih skupnosti Slovenije.

POPRAVKI V BESEDILU PREDLOGA ZAKONA
O NEPRAVDNEM POSTOPKU,
OBJAVLJENEGA V POROČEVALCU
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE IN SKUPŠČINE
SFR JUGOSLAVIJE, št. 13, z dne 5.5.1986:
- v naslovu, ki označuje prvi del zakona, se v besedi
»DOLOČBE« črta črka »P« (str. 14),
- v prvi vrsti 2. člena se namesto besede »podlagi«
vstavi beseda »predlog«,
- v predzadnji vrsti petega odstavka 12. člena se za
besedo »pristojno« doda beseda »sodišče«,
- v tretji vrsti drugega odstavka 17. člena se k besedi
»izpodbijat« doda črka »i«,
- v drugi vrsti 21. člena se v besedi »dajstva« črka »a«
nadomesti s črko »e«,
- v prvi vrsti tretjega odstavka. 28. člena se v besedi
»podišejo« za črko »d« vstavi črka »p«,
- v drugi vrsti prvega odstavka 32. člena se vejica za
besedo »ali« črta in se doda za besedo »drugače«,
- v prvi vrsti tretjega odstavka 32. člena se v besedi
»prejšnjega« za črko »p« vstavi črka »r«,
- v zadnji vrsti 57. člena se za besedo »skrbi« doda
beseda »zase«,
- v prvi vrsti 61. člena se v besedi »prodobitev« črka »o«
nadomesti s črko »i«,
- v naslovu 6. poglavja se za besedo »UPRAVLJANJA«
vstavi črka »Z«,
- v četrti vrsti 70. člena se pred besedo »pridržanju«
črka »v« nadomesti s črko »o«,
- v prvi vrsti 75. člena se pred besedo »pridržanju« črka
»v« nadomesti s črko »o«; za besedo »pridržanju« se doda
beseda »sodišče«,
- v prvi vrsti 86. člena se v besedi »določnem« za črko
»č« vstavi črka »e«,
- v prvi vrsti 87. člena se v besedi »kateri« črka »i«
nadomesti s črko »o«,
- v zadnji vrsti prvega odstavka 92. člena se beseda
»skupščine« nadomesti z besedo »skupnosti«,
- v zadnji vrsti 96. člena se beseda »osebe« nadomesti z
besedo »oseba«,
- v prvi vrsti 100. člena se v besedi »pristojenega« črta
črka »e«, ki je za črko »j«,
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Zbor združenega dela bo obravnaval še:
- predlog programa za zagotovitev pogojev in meril
za skrajšanje delovnega in podaljševanje obratovalnega časa;
- poročilo o delu Službe družbenega knjigovodstva
v SR Sloveniji za leto 1985.
Vsi trije zbori imajo na dnevnem redu sej tudi:
- volitve in imenovanja;
- pobude, predloge in vprašanja delegatov oziroma
družbenopolitičnih organizacij.

RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA SEJ
ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE
18. junija 1986
Dnevni red seje Zbora združenega deta in seje
Zbora občin, ki sta sklicani za sredo, 18. junija 1986, je
razširjen z obravnavo:
- osnutka zakona o zagotovitvi sredstev za prispevek Socialistične federativne republike Jugoslavije k

- v predzadnji vrsti 106. člena se v besedi »pbmočju«
črka »p« nadomesti s črko »o«,
- v tretji vrsti 109. člena se črka »n«, ki je na koncu
vrste, nadomesti s črko »v«,
- v tretji vrsti 110. člena se namesto besede »nepremične« vstavi beseda »nepremičnine«,
- v zadnji vrsti drugega odstavka 111. člena se besedi
t »dovolj« in »ena« združita v »dovoljena«,
- v 113. členu se za besedo »opravi« doda beseda
»sodišče«,
- v šesti vrsti tretjega odstavka 122. člena se za besedo
»deležev« doda veznik »v«; beseda »ti« na koncu vrste pa
se nadomesti z besedo »tri«,
- v 124. členu manjka 3. odstavek, ki se glasi: »Če je
predmet delitve premičnina, obdržijo solastniki na njej
lastninsko pravico do višine vrednosti svojih deležev, kot
so bili ugotovljeni v sklepu o delitvi, dokler jim ni izplačana
vrednost iz drugega in tretjega odstavka 122. člena.«
- v drugi vrsti 125. člena se črka »v« za besedo »tudi«
nadomesti s črko »o«,
- v čl. 128 manjka prvi odstavek, ki se glasi: »V
postopku za delitev skupnega premoženja sodišče odloči,
•kateremu izmed udeležencev se dodelijo posamezne
stvari, ki spadajo v skupno premoženje.«
- v drugi vrsti 131. člena se k besedi »tem« doda črka
»j«,
- v drugem odstavku 156. člena se črta beseda »je«,
- v 157. členu se v besedi »predagatelju« za črko »d«
vstavi črka »I«,
- besedilo drugega odstavka 166. Člena se oblikuje v
novi člen - 167. člen,
- v prvi vrsti 178. člena se za besedo »zakona« doda
beseda »se«.
OPRAVIČILO!
Nekateri naročniki niso prejeli Poročevalca štev.
15 dne 20. 5. 1986. V sektorju za distribucijo ČGP
Delo smo ugotovili, da so zaradi slabe kakovosti
lepila odpadle naslovne etikete, obenem pa so nam
zagotovili, da jim bo dobavitelj v bodoče zagotavljal
kakovostno lepilo. Bralcem, ki Poročevalca niso
prejeli se opravičujemo in jih prosimo naj nam sporočijo če Poročevalca niso prejeli, da jim ga bomo
poslali naknadno.

poročevalec

Svetovnemu programu hrane (WFP) za leti 1985 in
1986;
- osnutka odloka o valorizaciji sredstev, ki so jih
socialistične republike in avtonomni pokrajini vplačale
v letu 1985 za odpravljanje posledic katastrofalnega
potresa, ki je prizadel območje SR Črne gore v letu
1979;
- osnutka odloka o obveznostih republik in avtonomnih pokrajin za leto 1986, določenih z zakonom o
sredstvih za odpravo posledic katastrofalnega potresa,
ki je prizadel območje SR Črne gore v letu 1979;
- osnutka odloka o zmanjšanju obveznosti republik
in avtonomnih pokrajin za leto 1986, določenih z zakoknom o sredstvih za odpravo posledic katastrofalnega
potresa, ki je prizadel območje SR Črne gore v letu
1979;
- osnutka zakona o prenehanju veljavnosti zakona
o zagotovitvi sredstev za financiranje graditve »Spomenika zmage«;
- predloga zakona o ratifikaciji pogodbe med SFR
Jugoslavijo in LR Madžarsko o izogibanju dvojnemu
obdavčevanju dohodka in premoženja.
Zbor združenega dela bo obravnaval še:
- osnutek zakona o spremembi in dopolnitvi
zakona o opravljanju gospodarskih dejavnosti v tujini.

PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE
SR SLOVENIJE
28. maja 1986

Delegati Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije so na skupnem
zasedanju poslušali:
- informacijo Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o
tekočih gospodarskih gibanjih, ki jo je podal član Izvršnega
sveta in predsednik Republiškega komiteja za družbeno planiranje Milivoj Samar.
Delegati zborov so informacijo Izvršnega sveta sprejeli,
podprli pa so tudi program aktivnosti za uskladitev razporejanja dohodka z usmeritvami resolucije za leto 1986.
Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični
zbor so obravnavali
- pobudo za sklenitev dogovora o skupnih temeljih financiranja splošnih družbenih in skupnih potreb s predlogom
dogovora;
- Družbenopolitični zbor je sprejel stališča, Zbor združenega dela in Zbor občin pa sta sprejela sklep.
Zbor združenega dela in Zbor občin sta sprejela:
- obvestilo delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru

republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije o 66. seji
Zbora republik in pokrajin, ki je bila 13. maja 1986;
- sklep ob obravnavi predloga družbenega dogovora o
organiziranju in financiranju XIV. svetovnih" univerzitetnih
poletnih iger leta 1987 v Zagrebu;
*
- sklep ob obravnavi zahteve Letalske zveze Jugoslavije za
izdajo soglasja za prijavo kandidature za organizacijo I. svetovnega para-ski prvenstva v Jugoslaviji leta 1987;
- sklep ob pobudi Republiške konference Zveze socialistične mladine Slovenije v zvezi z izvajanjem določil družbenega dogovora o pogojih organiziranja in skupnega financiranja mednarodnih športnih tekmovanj, ki jih prirejamo v Jugoslaviji;
Sklep je sprejel tudi Družbenopolitični zbor Skupščine SR
Slovenije;
- osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
ureditvi določenih vprašanj s področja varnosti železniškega
prometa;
- predlog za izdajo zakona o varnosti v urejenih kopališčih;
- predlog zakona o zaključnem računu o izvršitvi proračuna SR Slovenije za leto 1985.
Zbor združenega dela je sprejel tudi:
- osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
zajamčenem osebnem dohodku in izplačevanju osebnih
dohodkov v organizaciji združenega dela, ki poslujejo z izgubo;
- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
varstvu pri delu;
- predlog odloka o izvolitvi predsednikov, podpredsednikov in članov odborov Zbora združenega dela Skupščine SR
Slovenije.
Zbor občin je sprejel tudi:
- osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
osebnem imenu;
- osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
matičnih knjigah;
- predlog odloka o izvolitvi predsednikov, podpredsednikov in članov odborov Zbora občin Skupščine SR Slovenije.
Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični zbor
so sprejeli še:
- predlog periodičnega delovnega načrta zborov za II. in
lil. trimesečje 1986;
- predlog odloka o izvolitvi predsednikov, podpredsednikov in članov komisije Skupščine SR Slovenije;
- predlog odloka o ustanovitvi, delovnem področju in
sestavi Komisije Skupščine SR Slovenije za spremljanje izvajanja zakona o združenem delu;
- predlog sklepa o imenovanju predsednika, podpredsednika in članov skupine delegatov vseh zborov Skupščine SR
Slovenije za splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito;
- predlog sklepa o ustanovitvi, halogah, sestavi in izvolitvi
predsednika, podpredsednika in članov skupine delegatov
vseh zborov Skupščine SR Slovenije za družbene dejavnosti;
- predlog odloka o razrešitvi sodnikov Vrhovnega sodišča
SR Slovenije; dolžnosti sodnika Vrhovnega sodišča SR Slovenije sta bila razrešena Tone Jerovšek in dr. Janez Šinkovec.

SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILA ZBOROV SKUPŠČINE SRS
SKLEP
Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR
Slovenije o ustanovitvi, nalogah, sestavi in izvolitvi predsednika, podpredsednika
in članov skupine delegatov vseh zborov Skupščine SR Slovenije za družbene
dejavnosti
Na podlagi 369. člena ustave SR Slovenije in 145. ter 160. člena poslovnika
skupščine SR Slovenije so Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični zbor na sejah dne 28. S. 1986 sprejeli

SKLEP
o ustanovitvi, nalogah, sestavi
in izvolitvi predsednika,
podpredsednika in članov
skupine delegatov vseh zborov
Skupščine SR Slovenije za
družbene dejavnosti

1. Ustanovi se skupina delegatov vseh
zborov Skupščine SR Slovenije za družbene dejavnosti.
2. Skupina delegatov proučuje in
obravnava:
- uresničevanje zakonov, družbenih
dogovorov, dogovorov republik in avto-

nomnih pokrajin in drugih aktov Skupščine SR Slovenije na področju družbenih
dejavnosti in predloge za spremembe in
dopolnitve teh aktov;
- uresničevanje razvojne politike
vzgoje in izobraževanja, raziskovalne dejavnosti, kulture, zdravstvenega in socialnega varstva, uveljavljanje odnosov svobodne menjave dela ter vzajemnosti in
solidarnosti;
- vsebinska vprašanja družbenih dejavnosti z vidika kvalitete življenja v socialistični samoupravni družbi ter v tej zve-

zi še posebej uresničevanje socialne politike kot razvojnega dejavnika družbe;
- samoupravne sporazume o ustanovitvi samoupravnih interesnih skupnosti
družbenih dejavnosti za območje republiko ter njihovih statutov, h katerim daje
Skupščina na podlagi zakonov svoje soglasje;
- statute visokošolskih organizacij
združenega dela in ugotavlja njihovo
skladnost z zakonom o usmerjenem izobraževanju in drugimi predpisi.

3. Skupina delegatov ima predsednika,
podpredsednika in 13 članov. Predsednika, podpredsednika in 8 članov se izvoli
izmed delegatov Zbora združenega dela,
Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora ter po enega člana izmed delegatov
Skupščine Izobraževalne skupnosti Slovenije, Skupščine Raziskovalne skupnosti Slovenije, Skupščine Kulturne skupnosti Slovenije, Skupščine Zdravstvene
skupnosti Slovenije in Skupščine socialnega varstva Slovenije.

SKLEP
Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR
Slovenije o ustanovitvi, nalogah in sestavi skupine delegatov vseh zborov za
proučevanje aktov iz pristojnosti Skupščine SFRJ
Na podlagi 369. člena ustave Socialistične republike Slovenije In 145. člena
poslovnika so Zbor združenega dela,
Zbor občin in Družbenopolitični zbor na
sejah dne 7. 5. 1986 sprejeli
SKLEP
O USTANOVITVI, NALOGAH IN
SESTAVI SKUPINE
DELEGA TOV VSEH ZBOROV ZA
PROUČEVANJE AKTOV IZ
PRISTOJNOSTI SKUPŠČINE
SFR JUGOSLAVIJE
1. Ustanovi se skupina delegatov vseh
zborov za proučevanje aktov iz pristojnosti Skupščine SFRJ.
2. Skupina delegatov:
- obravnava zakone in druge splošne
akte, ki jih sprejema Zbor republik in
pokrajin Skupščine SFRJ na podlagi soglasja skupščin socialističnih republik in

avtonomnih pokrajin, in poročila delegacije iz SR Slovenije v Zboru republik in
pokrajin o poteku usklajevanja teh aktov;
- obravnava zakone in druge splošne
akte, ki jih sprejema Zvezni zbor Skupščine SFRJ, če je tako določeno s programom dela Skupščine SR Slovenije oziroma če obravnavo predlagajo delegati iz
SR Slovenije v Zveznem zboru, in drugi
zainteresirani organi in organizacije v republiki;
- obravnava vprašanja in daje stališča,
mnenja in predloge glede politike izvrševanja zveznih zakonov in drugih splošnih
aktov ter izvajanja določene politike v
federaciji in v republiki;
- obravnava pobude in vprašanja delegatov, ki se nanašajo na določanje ali
izvajanje politike in aktov iz pristojnosti
Zbora republik in pokrajin in Zveznega
zbora;
- daje zborom Skupščine, Izvršnemu
svetu Skupščine SR Slovenije, Gospodarski zbornici Slovenije, Republiški

konferenci SZDL Slovenije in drugim zainteresiranim subjektom pobude in predloge za obravnavo posameznih vprašanj
s svojega delovnega področja;
- na podlagi obravnavanih aktov, poročil delegacije Skupščine SR Slovenije v
Zboru republik in pokrajin Skupščine
SFRJ, stališč in predlogov delovnih teles
in drugih zainteresiranih subjekjtov pripravlja predloge stališč in sklepov za
zbore.
3. Skupino delegatov sestavljajo predsednik in 14 članov, ki jih izvolijo vsi trije
zbori izmed delegatov v zborih, članov
delegacije SR Slovenije v Zboru republik
in pokrajin in izmed delegatov iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFRJ.
Člana skupine delegatov vseh zborov
za proučevanje aktov iz pristojnosti
Skupščine SFRJ sta po položaju vodja
delegacije Skupščine SR Slovenije v
Zboru republik in pokrajin in koordinator
delegatov iz SR Slovenije v Zveznem
zboru.

SKLEP
Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR
Slovenije o ustanovitvi, nalogah in sestavi skupine delegatov vseh zborov za
spremljanje uresničevanja planskih aktov
Na podlagi 369. člena ustave Socialistične republike Slovenije in 145. člena
poslovnika so Zbor združenega dela,
Zbor občin in Družbenopolitični zbor na
sejah dne 7. 5. 1986 sprejeli
SKLEP
O USTANOVITVI, NALOGAH IN
SESTAVI SKUPINE
DELEGA TOV VSEH ZBOROV ZA
SPREMLJANJE
URESNIČEVANJA PLANSKIH
AKTOV
1. Ustanovi se skupina delegatov vseh

4

zborov za spremljanje uresničevanja
planskih aktov.
2. Skupina delegatov:
- obravnava družbene plane SR Slovenije in SFR Jugoslavije in spremlja njihovo uresničevanje;
- obravnava akte o tekoči družbenoekonomski politiki in razvoju;
- obravnava analize, poročila in druga
gradiva v zvezi s pripravo in uresničevanjem družbenih planov in tekoče ekonomske politike;
- obravnava poročila delegacije
Skupščine SR Slovenije v Zboru republik
in pokrajin Skupščine SFRJ o poteku us-

klajevanja planskih aktov SFR Jugoslavije;
- na podlagi obravnavanih aktov, poročil delegacije Skupščine SR Slovenije v
Zboru republik in pokrajin Skupščine
SFRJ, stališč in predlogov delovnih teles
in drugih zainteresiranih subjektov pripravlja predloge stališč in sklepov za
zbore.
Skupino delegatov sestavljajo predsednik in 12 članov, ki jih izvolijo vsi trije
zbori izmed delegatov v zborih in izmed
članov delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine
SFRJ.
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VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV
DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR 28. 5. 1986
- Kako je bilo z obveščanjem javnosti
o posledicah jedrske katastrofe?
Vika Potočnik, delegatka v Družbenopolitičnem zboru
Skupščine SR Slovenije je postavila naslednje delegatsko
vprašanje:
Čeprav gre za konstitutivno sejo, obenem pa tudi za slavnostno sejo je prav, da glede na probleme danes dodamo
temu zasedanju še delovni karakter pa čeprav pri točki dnevnega reda delegatske pobude in predlogi. To nas zavezuje ne
samo aktualnost problemov danes, temveč tudi nedavno končan 12. kongres ZSMS. Menim, da tudi ne gre za vprašanje, ki
ne bi imelo mesta v Družbenopolitičnem zboru. V zvezi s tem:
1. Zahtevamo pojasnilo v zvezi z obveščajem javnosti o
posledicah jedrske katastrofe. Menimo, da ni bila dosežena
sinhronost meritev na terenu in obveščanje o njih. Zato bi radi
izvedeli za podatke o radioaktivnosti dne 30. 4. in pa 1.5.1986.
Kako to, da so bile v javnosti še 29. 4.1986 povsem pomirjujoče vesti, da teh negativnih vplivov ne bo v SFRJ (ali so bili že
takrat na ta način začeti ukrepi zoper paniko in ljudsko
nevednost?).
2. Zahtevamo pojasnilo glede varnostnih ukrepov. Tu je
bilo opaziti vrsto kontroverznih izjav in ukrepov. Stalno se je
poročalo z vsakim novim dnem, da radiacija upada, ukrepi pa
so se stopnjevali. Dne 30. 4. 1986 in 1. 5. 1986, ko je bila
radioaktivnost največja in ko so bile najneugodnejše vremenske razmere, še ni bilo na primer ukrepov za omejitev gibanja
za določene kategorije prebivalstva (nosečnice, majhne
otroke itd.). Ti ukrepi so bili sporočeni sukcesivno in šele na
večer 1. maja.
3. Zakaj v zadnjih dneh ni več sporočenih podatkov o
radiaciji v SR, Sloveniji? Zakaj TV obvešča in navaja te
podatke za druge republike in za mesta v teh republikah o
stopnji radiacije pa zvemo le na splošno, zopet, da sicer
upada, ne zvemo pa ne za njeno vrednost in relativno stopnjo
nevarnosti.
Zakaj tako kontroverzne izjave v zvezi z konzumiranjem
hrane (npr. še pred 1. majem je bilo večkratno pranje solate
ukrep, ki popolnoma odstrani radioaktivnost! Sedaj ne več.).
To vzbuja pomisleke pri dajanju novih obvestil! Zanima nas
tudi, zakaj ni bilo v tem Centru tudi ekologov, ekologov in
Društva za varstvo okolja oziroma ekologov, predstavnikov
ekoloških skupin pri RK ZSMS, ki so do sedaj večkrat dali
konkretne in zanimive pobude.
4. Zanima nas tudi, ali bodo omogočeni za prebivalstvo
prostovoljni zdravstveni pregledi - o kontaminiranosti posameznikov?
5. V zvezi s tem zahtevamo, da se Skupščina SR Slovenije
in njen Izvršni svet ter Predsedstvo SR Slovenije na jasen in
nedvoumen način na podlagi javne argumentirane razprave
opredelita ZA ali PROTI gradnji novih nuklearnih elektrarn v
Jugoslaviji, enako tudi Skupščina SFRJ in Zvezni izvršni svet.
To je potrebno opraviti pred sprejemom samoupravnega sporazuma SIS elektrogospodarstva za leto 1986-1990.
6. V zvezi s tem zahtevamo tudi, da naj društvo za varstvo
okolja v okviru SZDL organizira problemsko konferenco, na
kateri naj se ponovno prouči tiste vsebine dolgoročnega
programa družbenoekonomskega razvoja SFRJ, ki se nanašajo na gradnjo štirih novih nuklearnih elektrarn.
7. Za čim širšo demokratično opredeljevanje do vprašanj
gradnje nuklearnih elektrarn, naj se proučijo možnosti razpisa referenduma v SR Sloveniji, na katerem se bo demokratično odločalo ZA ali PROTI gradnji neuklearne elektrarne
Prevlaka, kar velja tudi glede postopka za gradnjo nuklearnih
elektrarn v vseh republikah in avtonomnih pokrajinah oziroma v Jugoslaviji kot celoti.
Franc Fašalek, delegat v Družbenopolitičnem zboru Skupščine SR Slovenije pa je v zvezi z jedrsko nesrečo postavil
naslednje delegatsko vprašanje:
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V sredstvih javnega obveščanja smo bili obveščeni, da paša
živine za enkrat ni dovoljena. Strokovnjaki priporočajo, glede
sveže krme prvi odkos, siliranja itd., da bi po 50 ali 60 dneh
taka krma bila uporabna za prehrano živine. Vprašanje pa se
postavlja, glede suhe krme, saj jo je trenutno na voljo maksimalno za 14 dni in smatram, daje to premalo ter da objektivno
ni mogoče vzdržati na suhi krmi do poteka roka po katerem bi
bila že uporabna sveža krma. Zato je treba tudi glede tega
vprašanja dati oceno in ugotovitev, kaj je v dani situaciji
možno storiti in kaj ne več ter to podkrepiti s podatki. Ljudje
namreč sedaj dajejo različne informacije, morda tudi take, ki
strokovno niso izpopolnjene, kar velja tudi za sredstva javnega obveščanja. V zvezi s tem problemom se torej potrebuje
celovita informacija, podkrepljena s podatki.
1.točka:
Na vprašanje o usklajenosti meritev in obveščanja o njih
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije uvodoma pojasnjuje, da
se na podlagi predpisov s področja varstva pred sevanji stalno
nadzira radioaktivnost okolja v Sloveniji in Jugoslaviji preko
redne mreže merilnih mest. Vrhu tega potekajo v Sloveniji
stalne meritve radioaktivnosti v okolici Nuklearne elektrarne
Krško, Rudnika urana Žirovski vrh in Reaktorskega centra
Instituta Jožef Štefan v Podgorici pri Ljubljani.
Po prvih skopih agencijskih vesteh o nesreči v Černobilu je
bila ta mreža okrepljena z aktiviranjem Ekološkega laboratorija z mobilno enoto. Tekom dogodkov, zlasti in urgentno pa
od 30.4. dalje, so občinski štabi civilne zaščite iz vse Slovenije
pošiljali vzorce v pregled Institutu Jožef Štefan in Zavodu SRS
za varstvo pri delu v Ljubljani.
Vse opisane meritve so potekale usklajeno, po navodilih
skupine strokovnjakov v Republiškem štabu za civilno zaščito, ki je prek Republiškega centra za obveščanje tudi zbirala
vse rezultate meritev. Takoj po vsakokratni analizi rezultatov,
po potrebi pa tudi njihovi preveritvi, je Republiški štab za
civilno zaščito o njih obveščal javnost, Obveščanje je potekalo s posebnimi sporočili za javnost, ali pa z izjavami posameznih strokovnjakov štaba po radiu in televiziji.
Prvo sporočilo javnosti na podlagi zbranih podatkov je bilo
posredovano sredstvom javnega obveščanja v torek 29. 4.
1986 ob 15.25.
Podatke o prvem povečanju radioaktivnosti je Republiški
štab za civilno zaščito obravnaval in preverjal v sredo 30. 4.
dopoldne. Takoj po tej analizi je bilo dano prek sredstev
javnega obveščanja uradno sporočilo za javnost. To drugo
sporočilo je bilo še isti dan dopolnjeno z nastopi najodgovornejših predstavnikov štaba po radiu in televiziji. Glede na vse
navedeno menimo, da so bile meritve na terenu ter obveščanje o njih usklajene.
Podatki o radioaktivnosti dne 30. 4. in 1. 5. 1986 so razvidni
iz priloženih diagramov.
Glede pomirjujočih vesti za javnost z dne 29. 4. 1986 Izvršni
svet Skupščine SR Slovenije opozarja na priložene diagrame,
po katerih v Sloveniji v torek, dne 29. 4.1986 ni bilo izmerjeno
nikakršno neobičajno povečanje radioaktivnosti. Oblak, ki je v
dnevih 27. 4„ 28. 4. in 29. 4. 1986 potoval prek Finske,
Švedske, Danske, Severne Nemčije in Poljske nazaj proti
Sovjetski zvezi, po takratnih napovedih Meteorološke službe
ni mogel doseči Slovenije, ter je tudi dejansko ni dosegel.
Tem podatkom ustrezna je bila tudi vsebina prvega uradnega
sporočila za javnost z dne 29. 4. 1986.
2. točka:
Glede navedb o protislovnosti izjav in ukrepov Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije ponovno poudarja, da so sprejeti
ukrepi temeljili na opravljenih meritvah radioaktivnosti vzorcev padavin, zraka, tal, zunanjega sevanja in prehrambenih
artiklov (mleko, zelenjava). Ukrepi so bili ves čas skladni z
ocenjenimi stopnjami ogroženosti prebivalstva ob upoštevanju veljavnih normativov na tem področju.
V zvezi z vprašanjem o padanju radiacije in stopnjevanju
ukrepov pojasnjujemo, da sta jakost doze zunanjega sevanja
in aktivnost joda 131 v zraku hitreje upadali po doseženem
maksimumu, medtem ko je onesnaženost tal, travnikov in njiv
5

padala znatno počasneje. To je razvidno iz primerjave predlo4. točka:
ženih diagramov. Tem spreminjajočim se razmerjem so sledili
Za prostovoljne zdravstvene preglede kontanimiranosti
tudi ukrepi, s katerimi je Republiški štab za civilno zaščito
posameznikov ni nobenih ovir. Take preglede izvajajo zdravseznanjal javnost ter občinske izvršne svete in štabe civilne
stveni domovi in po potrebi ustrezne specialistične zdravzaščite.
stvene službe v vsej Sloveniji.
Navodilo o omejitvi gibanja za določene kategorije prebival5., 6. in 7. točka:
stva (nosečnice, majhni otroci itd.) je bilo dano, brž ko je štab
»Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo vprašanja, ki jih
zbral, preveril in analiziral zadostno število podatkov o stanju
nakazuje delegatska pobuda iz teh točk, obravnaval v okviru
radioaktivnega onesnaženja. Priporočilo o zadrževanju v
svoje pristojnosti in na nekatera in z njimi povezane nujne
zaprtih prostorih je bilo sprejeto v skladu z naraščajočim
aktivnosti opozoril že ob poročanju Skupščini ob podpisovasevanjem v zraku in na travi, kot je razvidno iz priloženih
nju dogovora o temeljih plana ter ob razpravi o elektrogospodiagramov.
darstvu Slovenije v mesecu juniju in juliju.«
3. točka:
ODGOVOR NA DELEGATSKO VPRAŠANJE FRANCFA FAŠAGlede podatkov o sevanju v Sloveniji Izvršni svet Skupščine
LEKA, DELEGATA V DRUŽBENOPOLITIČNEM ZBORU
SR Slovenije pojasnjuje, da sta štab in kasneje koordinacija
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE Z DNE 7. 5. 1986
obveščala javnost o količini radioaktivne onesnaženosti in
Delegatsko vprašanje se nanaša na to, kako je s krmljenjem
njeni stopnji nevarnosti predvsem opisno. Namen je bil, da so
živine v primerih, ko je zmanjkalo suhe krme, paša oziroma
ta obvestila razumljiva vsemu prebivalstvu. V nekaterih obveuporaba sveže krme pa je odsvetovana. Izvršni svet Skupščine
stilih javnosti pa so bile navedene tudi številčne vrednosti, na
SR Slovenije daje skupaj z Republiško veterinarsko inšpekprimer objava diagramov v tisku in nekatere izjave strokovnjacijo naslednji odgovor: t
kov po radiu.
Če zmanjka suhe krme ali silaže se lahko uporablja sveža
V primerjavi z drugimi republikami in sosednjimi državami
krma, vendar pa zaradi onesnaženosti trave v takih primerih
je Slovenija med prvimi aktivirala pristojne organe in stroveljajo dodatni ukrepi zaščite in kontrole za proizvode živalkovne službe, ki so takoj okrepili nadzor nad okoljem ter o
skega porekla, tako krmljene živine. Ti dodatni ukrepi obsetem obveščali javnost. Delo Republiškega štaba za civilno
gajo zlasti stalno kontrolo mleka, uporabo mleka za predelavo
zaščito je bilo odprto, nanj so se neprekinjeno obračali noviv sir, prepoved zakola živine za čas 2 mesecev oziroma preponarji in občani, slednji tudi preko posebne telefonske številke
ved uporabe mesa take živine v navedenem roku.
v ta namen (v prvih dneh je štab odgovoril na prek 1000 klicev
Iz priloženega diagrama o onesnaženosti trave je razvidna
občanov). Novinarji so pa lahko tudi po svoji želji prisostvovali
stopnja njene onesnaženosti od 29. 4. do 12. 5. 1986. Ti
delu štaba in koordinacije.
podatki prikazujejo stopnjo in vrsto največje kontaminacije v
Protislovnih priporočil o uporabi hrane ni bilo. Prilagojena
travi. Glede na vrsto najbolj prisotnega izotopa, njegovo živso bila razmeram v okolju, ki so se spreminjale. Izpiranje
ljenjsko dobo in druge lastnosti ocenjujemo, da bo z navedeoziroma pranje kontanimiranih predmetov je najbolj splošen
nimi dodatnimi ukrepi zaščite in kontrole zagotovljena neopoin primaren ukrep dekontaminacije. Zato je bilo tako tudi prvo
rečnost proizvodov živalskega poreka živine, ki je bila krmpriporočilo javnosti. Ko pa je bilo na podlagi laboratorijskih
Ijena s svežo travo.
meritev ugotovljeno, da ta ukrep ne zadošča več, je bilo
Republiški štab za civilno zaščito in kasneje republiški
sprejeto strožje priporočilo, to je, da se sveža zelenjava ne
upravni organi, še posebej inšpekcije na področju kmetijstva
uporablja.
in zdravstva, so redno obveščali o stanju Izvršni svet SkupšNa vprašanje o udeležbi ekologov iz ekoloških skupin pri
čine SR Slovenije. Slednji se je takoj po prvih zbranih in
RK ZSMS v delu Republiškega štaba za civilno zaščito pojasanaliziranih podatkih dne 1.5.1986 ob 20. uri sestal na izredni
njujemo, da je ta štab operativni organ Izvršnega sveta Skupšseji.
čine SR Slovenije. Po sedanji shemi in nalogah štaba so v
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ocenjuje da so ob
njegovo delo vključeni strokovnjaki iz republiških upravnih
posledicah nedavne jedrske nesreče v Sovjetski zvezi raziskoorganov in strokovnih organizacij (zavodi, inštituti itd.), ki so
valne in strokovne organizacije, organi civilne zaščite in pripristojni in usposobljeni za zaščito in operativno reševanje
stojni uporavni organi v SR Sloveniji pokazali visoko stopnjo
ljudi v primeru naravnih in drugih nesreč po sprejetih načrtih
strokovne in organizacijske pripravljenosti za hitro in učinkocivilne zaščite.
. ^ _
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Na seji Družbenopolitičnega zbora je Božena Ostrovršnik
podpredsednica RK SZDL še ustno posredovala naslednji
odgovor na vprašanja, ki so se nanašala na RK SZDL
Pismeni odgovor IS na zastavljena vprašanja tov. Potočnik
daje dovolj temeljit pregled nad dogajanji, o katerih govorimo. Relativna časovna odmaknjenost, večje število informacij, temeljita dodatna pojasnila v množičnih sredstvih javnega
obveščanja so naše prve, velikokrat močno impluzivne reakcije na nastalo situacijo, ki v razmišljanjih in poznavanju
predstavlja veliko neznanko, postavili v realne okvire. Ne
gjede na nekatere drugačne poglede, je vendarle ^reba pritrditi ugotovitve IS, da je bilo spremljanje in obveščanje prebivalcev SRS o situaciji dobro in učinkovito. Ob tem se je
pokazalo, da so bile izkušnje z vaje »Posavje 82« v zvezi z NEK
Krško dobra osnova za ravnanje ob resnični nevarnosti.
Skoda, da se vprašanja prehrambene verige, ki smo ga že
takrat označili kot izjemno težak problem v vmesnem obdobju
ni intenzivneje raziskovalo - imeli bi odgovore na vrsto problemov, s katerimi se sedaj soočamo.
Ob vprašanju in pobudah, ki jih je tov. Potočnikova zastavila je DPZ na istem zasedanju sprejel sklep, ki se nanaša tudi
na RK SZDL - naj obvesti zbor, kakšna stališča oziroma,
katere aktivnosti potekajo v zvezi z njimi.
V okviru RK SZDL (in ne društva kot je navedeno v pobudi)
že dlje časa pripravljamo problemsko konferenco z (zaenkrat)
še delovnim naslovom »energetika - ekologija - varčevanje«. Konferneca je predvidena v oktobru, v juniju pa,na isto
temo pripravljamo tudi ustrezen strokovni posvet, k> bo to
tematiko osvetlil z različnih vidikov. Do konference bi prišlo
ne gled§ na černobilske dogodke, saj je sklop energetskoekoloških vprašanj že dlje časa v središču pozornosti stroke
in javnosti. Nesreča v jedrski elektrarni bo razpravi dodala
nove dimenzije m hkrati odprla možnost, da v duhu novih
spoznanj preverimo že sprejete planske odločitve. Za sprotno
dopolnjevanje planskih dokumentov pa smo se pravzaprav že
dogovorili, ko smo se ob sprejemanju odločali za proces
kontinuiranega planiranja. V SZDL se skrbno pripravljamo na
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obravnavo teh vprašanj, saj se zavedamo, da so zelo občutljiva in imajo hkrati daljnosežne posledice za naš nadaljnji
razvoj, za ekološko ravnotežje v naravi, za zdravje ljudi. Glede
jedrskega programa imajo različne dežele v svetu različne
poglede, zato je razumljivo, da niti Slovenija niti Jugoslavija
ne moreta biti izjema. Ko bomo imeli zbrane vse agrumente,
bomo morali skrbno pretehtati vse pluse in minuse, pozorno
prisluhniti tudi nasprotujočim si stališčem in razprave, in
odgovorno predlagati tudi spremembe in dopolnitve planskih
dokumentov, če bodo spoznanja to narekovala.
V tem kontekstu bomo morali temeljito pretehtati tudi vprašanja referenduma, v katerem je govora v pobudi. Morda bo
kdo nezadovoljen s časovnim zamikom. Vendar pa mislim, da
bi nam v primeru, če bi na osnovi černobilskih dogodkov
reagirali predvsem hitro, a premalo pripravljeno, kdo lahko
upravičeno očital zanemarjenje strokovne odgovornosti in
odločanje na osnovi čustev, ne pa dejstev. Tega pa tov. Vika s
svojo delegatsko pobudo gotovo ni želela predlagati.
Ker bodo priprave tekle v okviru SZDL, bo uspeh ali neuspeh tako vodene razprave odraz aktivnosti vseh subjektivnih
sil, ki fronto SZDL sestavljajo.
Čimbolj ustvarjalno se bodo vsi frontni deli, s čimer resnično mislim vse subjektivne sile, samoupravne dejavnike,
stroko in spontano zavest, vključili v oblikovanje mnenj in
soočanje stališč, toliko kvalitetnejši in odgovornejši bodo
končni predlogi.
Zato še posebej pozivam tudi RK ZSMS, da se aktivno
vključi v priprave na konferenco znotraj ustreznih oblik
našega dela. Tako se bomo izognili tudi situacijam, da DPZ od •
SZDL zahteva odgovore na vprašaja delegatov posameznih
DPO.
V tem DPZ je večina delegatov novih, zato predlagam, da bi
si kdaj vzeli čas tudi za to, da bi se pogovorili o metodah in
načinih našega dela v zboru. Kot aktivisti lastnih DPO smo
dnevno soočeni z množico različnih problemov. Dogovoriti bi
se morali, da je prvi naslov za razčiščevanje skupnih zadev
Socialistična zveza, ki predstavlja tudi ustavno osnovo za
odločanje v DPZ.
poročevalec

INFORMACIJA
Izvršnega

sveta

gospodarskih
Objavljamo informacijo Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o tekočih gospodarskih gibanjih,
ki jo je na skupnem zasedanju vseh treh zborov
Skupščine SR Slovenije 28. maja 1986 podal Milivoj Samar, član Izvršnega sveta in predsednik
Republiškega komiteja za družbeno planiranje.
Z današnjo informacijo Izvršni svet nadaljuje prakso
tekočega seznanjanja delegatov z osnovnimi značilnostmi gospodarskih gibaj, ki je tako lani kot v prvih
mesecih letos prispevala k boljšemu medsebojnemu
seznanjanju o splošni in konkretni problematiki, pa
tudi k sprotnim in enotnim aktivnostim za njihovo razreševanje.
V teh dneh v Zavodu SR Slovenije za družbeno
planiranje zaključujejo t. im. majsko analizo, ki bo
morala dati celovitejše ocene razvojnih problemov ter
nakazati možnosti njihovega reševanja. Izvršni svet bo
ob analizi v juniju predložil Poročilo o uresničevanju
letošnje resolucije in po potrebi predlagal dodatne
aktivnosti in ukrepe za izvajanje resolucijskih ciljev in
nalog. Dosežena gibanja in tendence opozarjajo, da v
prvih mesecih ne uresničujemo ključnih resolucijskih
usmeritev: ne dosegamo planirane dinamike in strukture izvoza, ne uresničujemo začrtane proizvodne politike, hkrati pa se slovensko gospodarstvo spopada z
bistveno večjim obsegom izgub.
Zato je Izvršni svet v skladu s svojimi pristojnostmi že
sprožil nekatere aktivnosti za uresničevanje z resolucijo dogovorjene politike, s katerimi vas seznanjamo v
tej informaciji. Prepričani smo, da bo današnja razprava utrdila spoznanje, da se moramo odločneje spopasti z odkloni in inflacijskimi avtomatizmi ter prispevala, da z usklajenimi aktivnostmi v organizacijah združenega dela, samoupravnih interesnih skupnostih,
občinah in republiki, pa tudi federaciji začenjamo
odpravljati najbolj izrazite neusklajenosti v proizvodnji,
izvozu, cenah in razporejanju glede na resolucijske
usmeritve.
1.Proizvodni rezultati v prvih štirih mesecih letos
kažejo ria nekoliko oživljeno gospodarsko aktivnost v
primejavi s koncem lanskega leta. Ključni proizvodni
cilji, ki smo si jih zastavili z letošnjo resolucijo, so ob
nadaljevanju aprilskih gibanj proizvodnje tudi realno
dosegljivi. To pa seveda zahteva, da se v prihodnjih
mesecih v vsaki organizaciji združenega dela sproti
prilagajajo razmeram v proizvodnji in na trgu ter ukrepajo tako, da presežemo tendence stagnacije in malodušja, značilne na prehodu v leto 1986. V industriji, ki v
največji meri določa utrip celotne proizvodnje, je zlasti
v aprilu oživila proizvodna rast, tako da je po prvih
štirih mesecih proizvodnja večja od primerljive lanskoletne za 1,5%. Rast proizvodnje v Jugoslaviji je biia v
enakem obdobju večja za 6,1%.
Dosedaje tendence industrijske proizvodnje, v celoti
in po namenskih skupinah, dobro odslikavajo prevladujoče značilnosti pogojev gospodarjenja in poslovanja, ki jih v tem trenutku opredeljujeta predvsem dinamika in struktura domačega povpraševanja. Prodaja na
domačem trgu že nekaj mesecev narašča, zaloge izgoporočevalec
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gibanjih
tovljenih izdelkov se že osmi mesec zapored trendno
zmanjšujejo, predvsem zaradi močnega upadanja
zalog blaga za široko porabo. Tako so bile skupne
zaloge konec aprila za 5,1%, zaloge blaga za potrošnjo
pa za 17,9% manjše kot aprila lani. Promet v trgovini
na drobno se je po januarskem povečanju v naslednjih
dveh mesecih nekoliko umiril, aprila pa spet realno
povzpel za okoli 9% glede na lanski april, tako da v
letošnjih štirih mesecih presega primerljivega lanskeaa
za 12,5%.
Kratkoročni faktorji, ki vplivajo na dinamiko proizvodnje, so torej navidezno sicer ugodni, vendar pa niso
naravnani v razvoj, ki smo ga začrtali v planskih dokumentih. Impulzi s strani okrepljenega domačega povpraševanja na celotnem jugoslovanskem trgu spodbujajo predvsem proizvodnjo za domači trg, kar po eni
strani odteguje blago izvozu in povečuje zunanjetrgovinski deficit, po drugi strani pa zmanjšuje prizadevanja za programsko, tehnološko, marketinško - z eno
besedo - kvalitetno prestrukturiranje gospodarstva in
stabilizacijo gospodarskih tokov.
Med drugimi, izrazito slabšanje zunanjetrgovinskih
rezultatov zadnjih mesecih že opozarja na takšno
nevarnost. Skupni izvoz blaga je v obdobju od 1. januarja do 19. maja za 5,5%, uvoz pa za 4% večji kot v
enakem času lani, na konvertibilnem področju pa je
izvoz enak kot lani, uvoz pa za celih 13% večji. Pokritost skupnega uvoza z izvozom blaga je tako 104,9%,
na konvertibilnem področju pa le še 99,7. Hitreje se
povečuje klirinški izvoz, ki je letos za 23% večji kot lani
v istem obdobju, uvoz pa za 19% manjši, tako da je
pokritost klirinškega uvoza z izvozom že 119%. Nadaljevanje doslej dosežene dinamike skupnega izvoza ne
bi zadoščalo za uresničitev resolucijskega cilja v letu
1986, še slabši pa so izgledi za konvertibilni izvoz.
Lanskoletna politika tečajev konvertibilnih valut in
obračunskega dolarja letos preusmerja izvoz slovenskega gospodarstva na klirinški trg in dodatno zmanjšuje dohodkovni interes za konvertibilni izvoz. Visoka
povečanja konvertibilnega uvoza v Sloveniji in Jugoslaviji, ki znatno presegajo povečanja izvoza, kažejo,
da novi zunanjetrgovinski uvozni režim ni dovolj odvisen od izvoznih rezultatov, obenem pa je za sam izvoz
precej manj stimulativen, kot je bilo napovedano.
Posledica je, da smo v Jugoslaviji do 19. maja dosegli
že 719 mio $ primanjkljaja trgovinske bilance na konvertibilnem trgu. Malenkosten primanjkljaj beležimo
tudi v Sloveniji, ki je v zadnjih dveh letih dosegla
presežek v menjavi s konvertibilnim področjem.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je Zvezni izvršni
svet v marcu že opozoril na številna odprta vprašanja
pri delovanju novega sistema ekonomskih odnosov s
tujino. Razmere se doslej niso izboljšale, nasprotno
pri delovanju deviznega trga so zastoji vse očitnejši!
plačevanje uvoza je celo za potrebe izvoznega gospodarstva skoraj zaustavljeno.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije zato meni, da so
nujne takšne spremembe na področju sistema ekonomskih in njegovih izvedbenih predpisov ki bodo
zagotovile:
- da bodo vse oblike uvoznih režimov, razen prostega uvoza, vezane na uresničevanje izvoznih aktivno9

sti organizacij združenega dela in v sorazmerju z njimi
- da bodo imele organizacije združenega dela večjo
samostojnost in odgovornost za izvoz
- da bodo poslovne banke v okviru predvidenih
sredstev same izvrševale plačila do tujine, odvisno od
ocene situacije v posameznih organizacijah združenega dela
- da se takoj izdela realna ocena deviznih prilivov v
letu 1986 in uskladi s predvidenimi odlivi in tako vsaj
delno uravnovesi ponudba in povpraševanje deviz na
deviznem trgu
- da se uveljavijo vse oblike plačevanja do tujine oz.
uvoza in uvedejo stimulativni ukrepi (npr. blagovni
krediti, odložena plačila, kompenzacijski posli itd.)
- da se zagotovi dohodkovni položaj izvoznikov s
politiko tečaja in izvoznih stimulacij tako, da bodo
organizacije združenega dela, ki izvažajo visokokvalitetne proizvode na zahtevna tržišča ustvarjala vsaj tak
dohodek, kot s prodajo do'ma.
V zadnjih tednih se poslabšujejo proizvodne in
izvozne možnosti v agroživilstvu. Po jedrski nesreči v
Černobilu smo zaradi povečanega radioaktivnega
sevanja omejili uporabo nekaterih pridelkov oziroma
ohranjali rejo živine na zimskem obroku. Škodo, ki je
nastala v kmetijstvu, zaradi teh omejitev in prepovedi
izvoza hrane v EGS, ocenjujemo. Škoda nastaja zaradi
izpada dohodka oziroma povečanih stroškov zadrževanja prireje mleka na zimskem obroku, povečanih stroškov transporta mleka zaradi predelave v trajnejše proizvode, izpada izvoza hrane v mesecu maju in s tem
povezani večji stroški v proizvodnji.
Poslabšanju zunanjetrgovinskih rezultatov v aprilu
se je pridružil še nov inflacijski val. Pri cenah na
drobno se je sicer pričel že v začetku leta in ga je april
le še poglobil, sedaj pa so močno poskočile cene
industrijskih izdelkov pri proizvajalcih. V primerjavi z
lanskim aprilom so tako višje za 90%, najhitrejše pa se
dražijo sredstva za delo'O11,5% povečanje), reprodukcijski material je dražji za 83,1% in blago za potrošnjo
za 91,6%.
Cene na drobno so v primerjavi z lanskim aprilom
višje za 85,6% cene življenjskih potrebščin pa za 87,6%.
Vse oblike domačega končnega povpraševanja rastejo
hitreje od splošne rasti cen, kar še nadalje povečuje
inflacijske pritiske.
Od druge polovice lanskega leta se krepi tudi investicijska poraba. Izplačila za investicije so bila v treh
mesecih letos večja za 123,4%, od tega so bile gospodarske investicije večje za 132,2% kar kaže tudi na
njihovo realno rast. Negospodarske investicije so višje
za 60,3%, povprečni trimesečni obseg negospodarskih
investicij pa je letos nominalno manjši od povprečnega
obsega lani. Delež izplačil za negospodarske investicije v vseh izplačilih za investicije pa je v tem obdobju
znašal 7,7%, medtem ko je v enakem obdobju lani
znašal 10,9%.
2. Doseženi poslovni rezultati celotnega gospodarstva, v primerjavi z lanskim istim obdobjem izkazujejo
visoke nominalne indekse rasti posameznih kategorij
formiranja in delitve celotnega prihodka in dohodka.
Taka gibanja odražajo predvsem vgrajevanje inflacijskih pritiskov, ki se še naprej stopnjujejo.
Čeprav finančni rezultati prvega trimesečja niso
zanesljiva podlaga za natančno oceno uspešnosti
poslovanja organizacij združenega dela, podatki
kažejo, da se negativni trendi rasti posameznih kategorij nadaljujejo iz leta 1985 tudi v prvem trimesečju letos.
Nižjo rast od celotnega prihodka izkazujejo ustvarjeni
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prihodki na tujem trgu, tako da je njihov delež v celotnem prihodku zmanjšan za 10%.
Hitreje od rasti dohodka naraščajo obveznosti iz
dohodka, ki beležijo 127,5% rast. Največja je rast obračunanih davkov iz dohodka, obresti iz dohodka, prispekov za skupno porabo iz dohodka, in obveznosti do
delovnih skupnosti. V strukturi dohodka so se te
obveznosti povečale od 20,7% v lanskem istem
obdobju na 24,8%. V republiki smo zato že ustavili
plačevanje obveznosti davka iz dohodka tako, da ta
sredstva uporabljajo organizacije združenega dela za
financiranje svoje reprodukcije, ne morejo pa jih
usmerjati v porabo.
Visoko rast izkazujejo tudi druge obveznosti iz
dohodka ter del dohodka za druge določene namene,
in to predvsem na račun spremenjene osnove za obračunavanje prispevka za pokrivanje dela stroškov enostavne reprodukcije v Železniškem gospodarstvu Ljubljana, ter prispevka za usposabljanje zemljišč za družbeno organizirano kmetijsko proizvodnjo. Tudi struktura čistega dohodka izkazuje neugodna delitvena razmerja v prvih treh mesecih letos, sa se je v primerjavi z
lanskim istim obdobjem bistveno poslabšala udeležba
akumulacije ob visoki udeležbi razporejenih sredstev
za osebne dohodke in skupno porabo ter visoki izgubi.
Izvršni svet bo ob majski analizi pripravil pregled
dejanskih obremenitev in ga primerjal s programom, ki
smo ga priložili ob resoluciji. Takšne prglede je treba
takoj pripraviti tudi v vsaki občini ter povsod, kjer
obremenitve dohodka gospodarstva presegajo z resolucijo dogovorjena razmerja, sprožiti aktivnost za njihovo uskladitev v dogovorjene okvire. V izogib linearnim ukrepom moramo povsod, kjer to ni nujno, spremeniti tudi avtomatizme v zajemanju dohodka ter tudi
na ta način zmanjšati delovanje inflacijskih mehanizmov.
3. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije vas je že na
zasedanju v mesecu aprilu letos seznanil z izgubami v
gospodarstvu SR Slovenije po zaključnih računih za
leto 1985 in njihovem pokrivanju. Aktivnosti v organizacijah združenega dela z nekrito izgubo za pridobitev
sredstev za njihovo pokritje so se nadaljevale tudi v
tem obdobju. Po podatkih Službe družbenega knjigovodstva je na dan 15. maja letos izkazalo nekrito
izgubo za leto 1985 še 13 organizacij združenega dela.2
V vseh organizacijah z nekrito izgubo so že pripravili
sanacijske programe oziroma so le-ti v pripravi. V
skladu z usmeritvami letošnje republiške resolucije
morajo biti kvalitetni sanacijski programi tudi podlaga
za dokončno pokritje izgube in odpravo njenih vzrokov
v posamezni organizaciji združenega dela z nekrito
izgubo. Pravočasna izdelava teh programov in
dokončno pokritje izgube je pomembno tudi zaradi
izognitve sanacijam pri izplačilu osebnih dohodkov po
republiškem zakonu o zajamčenem osebnem
dohodku. Z mesecem majem se namreč končuje prehodno obdobje, ko lahko organizacija združenega dela
z nekrito izgubo izplača akontacijo osebnih dohodkov
v višjem znesku od zajamčenega osebnega dohodka.
Vse tiste organizacije, ki .do izplačila akontacije osebnih dohodkov v mesecu juniju še ne bodo pokrile
nekrite izgube, bodo lahko izplačevale le zajamčene
osebne dohodke, če hkrati ne bodo ugotovile objektivnih vzrokov nekrite izgube in jim za izplačilo višjih
osebnih dohodkov od zajamčenega ne bodo zagotovljena nepovratna sredstva.
Pri poslovanju v prvih treh mesecih letos so organizacije združenega dela ugotovile 51,3 milijarde din
izgub, kar je za 171,2% več kot v enakem obdobju lani.
poročevalec

Izgubo je imelo 716 organizacij združenega dela. Največji delež izgube so imele organizacije združenega
dela v industriji in rudarstvu in sicer 67,1% njihova rast
pa znaša 221,3%. Bolj so porasle izgube le v organizacijah združenega dela v gozdarstvu - in v obrti ter
osebnih storitvah.
Število organizacij združenega dela, ki izkazujejo
izgubo v prvem trimesečju je praviloma precej večje
kot v drugih obdobjih leta. Veliko izgub je namreč
sezonskega značaja, še zlasti v kmetijstvu in gozdarstvu, gradbeništvu, letalskem prometu ter v gostinstvu
in turizmu. Značilnost letošnjih izgub pa je predvsem
njihova izredno visoka rast v nekritih izvozno usmerjenih panogah gospodarstva. Med temi je potrebno
posebej omeniti organizacije združenega dela v lesnopredelovalni industriji, kjer problemi tekočih gibanj
soupadajo s prepočasnim prilagajanjem novim zahtevam trga doma, zlasti pa v svetu. Izgube teh organizacij
znašajo 3.968 mio din, kar je za 528,8% več kot v istem
obdobju preteklega leta. Izgubo izkazujejo tudi nekatere organizacije združenega dela, ki so doslej dosegale dobre poslovne rezultate in so s svojim proizvodnim programom ustvarile tudi pomembne neto devizne
učinke. Letošnje povečanje izgub v lesno predlovalni
industriji je predvsem posledica nizke rasti prihodkov
od izvoza na konvertibilno območje, kamor ta panoga
izvaža precejšen del svoje proizvodnje.
Izvršni svet ocenjuje , da so slabosti novega deviznega sistema, na katere smo opozarjali že ob njegovem
oblikovanju, eden od poglavitnih vzrokov za neugodne
finančne rezultate poslovanja v izvozno usmerjenih
panogah slovenskega gospodarstva. Visoko rast izgub
izkazujejo tudi organizacije združenega dela v dejavnostih gospodarske infrastrukture kot so elektrogospodarstvo in premogovništvo, pa tudi železniško
gospodarstvo, PTT in cestno gospodarstvo. Posebej
zaskrbljujoče je stanje v elektrogospodarstvu in premogovništvu saj tu izgube dosegajo skoraj tretjino
vseh izgub slovenskega gospodarstva v letošnjem
prvem trimesečju. Vzroki tako visoke izgube so delno v
neustrezni politiki cen električne energije, delno pa
izhajajo iz načina ovrednotenja energetske bilance SR
Slovenije. Z namenom, da bi nekoliko ublažili izpad
prihodka v prvih mesecih tega leta, je bil v elektrogospodarstvu Slovenije v dogovoru s porabniki sprejet
sklep o podaljšanju zimske sezone -pri obračunu
porabljene električne energije tudi v času poletne
sezone. Po drugi strani pa je potrebno opozoriti na še
vse prepočasno preobrazbo notranjih dohodkovnih
odnosov v elektrogospodarstvu in premogovništvu, kar
se odraža tudi v slabih poslovnih rezultatih tega
sistema. Izvršni svet od samoupravnih in poslovnih
organov v elektrogospodarstvu in premogovništvu
zahteva, da takoj pristopijo k odločnemu spreminjanju
razmer, hkrati si pa v skladu s svojo vlogo prizadevajo
za nemoteno izplačevanje osebnih dohodkov zlasti v
premogovništvu. Podrobneje bomo problematiko elektrogospodarstva in premogovništva predstavili Skupščini SR Slovenije na zasedanju 24. julija.
Organizacije združenega dela so v I. trimesečju
letošnjega leta razporejale dohodek neusklajeno z
doseženimi rezultati poslovanja, kar ni v skladu z dogovorjenimi usmeritvami.
Sredstva za osebne dohodke in skupno porabo delacev so porasla v povprečju gospodarstva Slovenije za
več kot 123% v primerjavi z enakim obdobjem lani kar
je za 27% točk hitreje od .rasti dohodka.
Prilivi na račune samoupravnih interesnih skupnosti družbenih dejavnosti so v prvih štirih mesecih višji
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za 130,6%; sredstva skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja pa so se povečala za 144,8%. V
tem so se povečali v globalu prispevki iz osebnih
dohodkov za 129%, prispevki iz dohodka pa za 145,4%.
Visoki prilivi sredstev so posledica hitrejšega gibanja
prispevnih osnov od planiranih, zlasti gibanja osebnih
dohodkov, saj osebni dohodki pri oblikovanju sredstev
za zadovoljevanje skupnih potreb pomenijo prispevno
osnovo za okoli 86% prispevkov. Poleg tega pa so tudi
veljavne prispevne stopnje višje od poprečnih lanskih
prispevnih stopenj.3
Z resolucijo smo za letošnje leto sprejeli dodatne
programe, katerih realizacija zahteva povečanje sredstev in prispevnih stopenj. V letošnjem letu je podaljšan porodniški dopust na eno leto, prešli smo na
tekoče usklajevanje pokojnin z rastjo osebnih dohodkov, dodatno bodo zagotovljena sredstva za družbeno
razvojno najpomembnejše programe na področju
znanstveno-raziskovalnega dela in usmerjenega izobraževanja, zlasti na visoki stopnji, kot dejavnikov
odpravljanja tehnološke zaostalosti in uveljavljanja v
mednarodni delitvi dela.
Visoko nominalno gibanje osebnih dohodkov tudi v
letošnjem letu povečuje vrednost programov SIS družbenih dejavnosti, saj v povprečju dobrih 82% vseh
sredstev v strukturi teh programov odpade na osebne
dohodke.
V juniju preneha začasno financiranje SIS družbenih
dejavnosti. Ob objavi prispevnih stopenj, ki bodo uveljavljene s samoupravnimi sporazumi o temeljih planov
SIS je treba upoštevati prilive sredstev in njihovo dinamiko v prvi tretjini leta. Sočasno bodo uveljavljeni tudi
novi sistemi solidarnosti, zato bi morali čim preje
doseči, da jih sprejmejo v občinskih samoupravnih
interesnih skupnostih družbenih dejavnosti. Solidarnostno združevanje sredstev na novih osnovah bo šele
omogočilo nemoteno delovanje družbenih dejavnosti.
Z majsko analizo pa bodo predlagani tudi elementi, ki
jih bodo samoupravne interesne skupnosti družbenih
dejavnosti upoštevale pri valorizaciji programov za
celo leto.
Prilivi sredstev republiškega proračuna za obdobje
januar-april so glede na enako obdobje lani porasli za
122%. Prilivi prihodkov občin do 30. aprila letos so v
primerjavi z istim obdobjem lanskega leta porasli v
globalu z indeksom 221, vendar po občinah zelo
različno, v razponu indeksov od 177 do 317. Usklajevanje prihodkov republiškega proračuna v resolucijske
okvire bo doseženo s sprejeto ustavitvijo akontacije
davka iz dohodka TOZD in delovne skupnosti po redni
stopnji in davka iz dohodka TOZD po posebni stopnji.
Ob tem je potrebno opozoriti, da v republiškem proračunu ostaja odprto:
- zagotavljanje sredstev za tečajne razlike v višini, ki
še ni znana in
- zagotavljanje sredstev za kotizacijo SR Slovenije v
primeru rebalansa Zveznega proračuna za letošnje
leto.
Splošna poraba občin in republike bo v globalu
usklajena na indeksu 192. V republiškem in občinskih
proračunih bodo znižani prilivi prihodkov na to raven,
hkrati pa bodo pripravljeni ustrezni rebalansi proračunov.
Takšna rast sredstev za osebne dohodke, skupno in
splošno porabo in druge obveznosti SR Slovenije do
federacije in drugih republik in avtonomnih pokrajin
negativno vplivajo na rast akumulacije, ki se je v tem
obdobju povečala le za 39%, delež akumulacije v
dohodku, ki je manjši kot v enakem obdobju prete11

klega leta pa znaša le še blizu 20%. Ob upoštevanju
lanskoletne dinamike, to je hitrega in velikega padca
deleža akumulacije v dohodku do konca leta je ta
podatek še toliko bolj vznemirljiv. S tako majhno akumulacijo v letošnjem letu še poslabšujemo razmerja
dosežena v letu 1985 in se s tem še bolj odmikamo od
usmeritev Zveznega dogovora o dohodku in stališč CK
ZKJ ter jasne usmeritve opiranja na lastne sile v ZKS.
Kršitve družbenih usmeritev pri razporejanju
dohodka so prisotne v vseh dejavnostih. Le v štirih
(vodno
gospodarstvo,
stanovanjsko-komunalno
gospodarstvo, gradbeništvo, kmetijstvo in ribištvo) so
sredstva za osebne dohodke in skupno porabo v globalu rasla počasneje od dohodka.
Enako sliko kaže pregled teh gibanj po občinah. Le v
10 občinah, kjer je dohodek močno porastel so osebni
dohodki v globalu rasli počasneje od dohodka.
Z resolucijo za leto 1986 smo se tudi opredelili za
nadaljevanje usklajevanja ravni osebnih dohodkov v
negospodarstvu, ki je v letu 1985 že dalo pozitivne
rezultate.
V prvih treh mesecih letos nekatere negospodarske
dejavnosti niso sproti sledile rasti osebnih dohodkov v
gospodarstvu. Zaostanek znaša 9,3 odstotne točke. Ta
ugotovitev ne velja za finančne organizacije in druge
organizacije, ki opravljajo poslovne storitve.
Tako hitro naraščanje osebnih dohodkov v gospodarstvu, ter njihovo sprotno usklajevanje v družbenih
dejavnostih v skladu z resolucijskimi določili pa lahko
močno ogrozi tudi sicer že slabo materialno osnovo
dela v teh dejavnostih. Vzrokov za vse globlja odstopanja od sprejetih družbenih usmeritev na področju razporejanja dohodka je več. Visoka inflacija in znotraj nje
visoka rast cen življenjskih potrebščin, ki je prva leta
preteklega srednjeročnega obdobja zniževala raven
realnih osebnih dohodkov; doslednejše izvajanje sprejete politike v SR Sloveniji na področju razporejanja, ki
je kljub boljšim rezultatom dela in višjim življenjskim
stroškom skorajda izravnalo povprečne osebne
dohodke v SR Sloveniji glede na povprečje v Jugoslaviji. Takšni osebni dohodki niso več omogočili njihove
ekonomske, zlasti pa motivacijske funkcije, kar delno
opravičuje njihovo lanskoletno realno rast. V letošnjem
letu pa se osebni dohodki ne bi smeli več realno
povečevati na račun vse manjše akumulacije. Med
vzroke lahko prištejemo tudi spremembe na deviznem
področju, tako sistemske rešitve kot nepričakovana
monetarna gibanja v svetu, ki so močno prizadela v
izvoz na konvertibilno področje usmerjeno slovensko
gospodarstvo. Toda na račun izpadlega dohodka ni
mogoče povečevati osebnih dohodkov kot da bi bil
planirani dohodek tudi dosežen.
V nekaterih občinah na hitrejšo rast sredstev za
osebne dohodke vplivajo tudi z resolucijo neusklajeni
planski akti organizacij združenega dela; kar 10 občinskih resolucij načrtuje celo hitrejšo rast osebnih
dohodkov od rasti dohodka, na kar smo v Izvršnem
svetu že pred časom opozorili.
V lanskem letu smo z namenom razviti samoupravne
odnose pri razporejanju dohodka spremenili sistem
družbenega usmerjanja na tem področju. Sprejetih je
bilo 35 samoupravnih sporazumov dejavnosti, ki pa
zaradi različnih slabosti niso dali pričakovanih rezulttov. Prav zato družbene usmeritve o razporejanju
dohodka v letu 1986 določa republiška resolucija na
način, ki obvezuje neposredno vsako organizacijo
združenega dela. Samoupravne sporazume dejavnosti
pa bo potrebno na podlagi sprejetega družbenega
dogovora o razporejanju dohodka v naši republiki
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dopolniti in vanje vnesti zlasti tiste osnove, ki označujejo ustvarjanje in razporejanje dohodka ter delitev
sredstev za osebne dohodke v posamezni dejavnosti.
Ob tem pa noben samoupravni sporazum dejavnosti ne
sme več prerasti v opravičilo za delitev, ki bo presegala
dosežene rezultate in ustvarjeni dohodek.
Z namenom, da poenotimo aktivnost v SR Sloveniji
so bili v preteklem in tem tednu organizirani regijski
posveti, ki so zajeli vse slovenske občine. Na njih so
sodelovali predstavniki SZDL, ZK, ZS, izvršnih svetov
skupščin občin, medobčinskih gospodarskih zbornic
in družbeni pravobranilci samoupravljanja.
Na vseh posvetih so podprli opredelitev, da je na
področju razporejanja potrebno odpraviti anomalije in
zlasti utrditi zavest, da ni mogoče vnaprej trošiti to,
česar še nismo ustvarili; vso podporo pa je dobil tudi
enoten program aktivnosti, ki naj bi v posameznih
občinah potekale z namenom, da do konca devetmesečja gibanja osebnih dohodkov v celoti uskladimo z
doseženimi rezultati poslovanja.
Pri tem aktivnosti ne usmerjamo v nominalno zniževanje osebnih dohodkov, temveč predvsem v zadrževanje njihove nadaljnje rasti povsod tam, kjer rezultati ne
opravičujejo dosežene ravni. Cilj nam morajo vsekakor
biti visoki osebni dohodki, ki bodo utemeljeni z
dobrimi proizvodnimi in poslovnimi rezultati.
Kljub pripravljenosti, da se predlaganih aktivnosti
lotimo takoj, ponekod izražajo dvom v njihov uspeh.
Nekateri dvomijo v doseganje enotnosti, zlasti pa v
enakost pristopanja ter v doslednost izvajanja sprejetih
ukrepov. Takšna mnenja pogojujejo tudi nerealna pričakovanja, da je moč s sistemskimi spremembami
zagotoviti takšne pogoje, ki bodo sami po sebi zagotavljali zadostno rast dohodka ter opravičili njegovo
dosedanjo porabo. Kljub nekaterim nujnim sistemskim
ukrepom zlasti na področju konvertibilnega izvoza,
večjeg dohodka ne bo mogoče dosegati brez večje
zavzetosti za kakovostno proizvodnjo in izvoz v samih
organizacijah združenega dela, pa tudi razporejanja
dohodka, ki bo dolgoročno omogočalo krepitev lastnih
sredstev in materialne podlage dela.
V dosedanjih razpravah je bila ponekod prisotna
skrb, kako bodo na pobude odgovorili v posameznih
delovnih kolektivih. Opozorilo o resnosti posledic
dosedanje delitve lahko naleti na nerazumevanje le v
tistih okoljih, kjer so delavci odtujeni od upravljanja z
dohodkom. V teh organizacijah združenega dela je
potrebno doseči bistven preobrat pri upravljanju in z
argumenti ekonomskih kazalcev za vsako organizacijo
združenega dela prikazati, kam vodi nadaljevanje teh
tendenc. V globalu republike bi takšna gibanja do
konca leta pomenila, da bi zaključilo gospodarstvo leto
1986 skoraj brez sredstev akumulacije. Zato ocenjujemo, da je skrb pred reakcijo delavcev mnogo bolj na
mestu, če bomo še naprej dopuščali stabilizacijskemu
programu nasprotno delitev, ki zaostruje neusklajenost na veh družbenih področjih, poglablja neupravičene razlike med organizacijami v -višini osebnih
dohodkov, nagrajuje pritiske in izsiljevanja, demotivira
pa vse tiste delovne kolektive, ki vztrajajo na razvojno,
smotrni politiki in osebne dohodke usklajujejo z dose-'
ženimi rezultati dela in poslovanja.
Tudi vse večje število prekinitev dela opozarja, da
vlogo skupnih družbenih usmeritev, skupnih samoupravno dogovorjenih osnov in meril za razporejanje,
vse močneje načenjajo nenačelnost in stihija, ki je
zaradi vzdrževanja socialnega miru nihče ni zaustavljal. Naraščajoče število prekinitev dela, kljub najvišjim
osebnim dohodkom v Jugoslaviji in kljub njihovi realni
poročevalec

rasti tekom preteklega leta, ima vrsto vzrokov.
Prekinitve dela opozarjajo na razširjanje zavesti, da
je za višji osebni dohodek potrebno zagotoviti le
odločno besedo. Prekinitve dela, ki dohodek dodatno
zmanjšujejo prav gotovo ne morejo postati sistemsko
nadomestilo za neupoštevanje samoupravno sprejetih
osnov pri razporejanju dohodka. Zato ni mogoče več
brez poglobljene analize ter brez doslednega izvajanja
odgovornosti, in mimo sistemsko določenih pravic za
reševanje konfliktnih razmer pristajati na zahteve po
pogosto celo nadpovprečni višini osebnih dohodkov
mimo doseženih rezultatov in dohodka. Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije ocenjuje, da je nadaljnje
razraščanje takšnih teženj potrebno z vso odločnostjo
zaustaviti.
Zavedamo se, 0a je pred nami ena najzahtevnejših
aktivnosti v tem trenutku. Označevati jo mora v prvi
vrsti bitka za dohodek in kakovostno proizvodnjo, za
usklajenost razporejanja s planskimi akti, za visoke
osebne dohodke, utemeljene z rezultati dela in dohodkom.
Izvršni svet ugotavlja, da v prvih mesecih letos ne
uresničujemo ključnih usmeritev resolucije:
- gibanje izvoza in struktura proizvodnje ne dosegata potrebne dinamike za doseganje resolucijskih in
razvojnih ciljev. Slabi izvozna naravnanost proizvodnje
na zahtevnejše trge in interes za kakovostne premike v
smeri prestrukturiranja proizvodnje;
- inflacija se še naprej pospešuje, kar vpliva na
visoke nominalne rasti dohodka in kategorij njegove
delitve; ob pričakovanju nadaljevanja teh gibanj se
ohranjajo ali celo krepijo avtomatizmi izločanja iz
dohodka in oblikovanja sredstev za posamezne porabe
nad doseženimi rezultati;
- pomembno se povečujejo izgube gospodarstva in
zmanjšuje obseg akumulacije, s tem pa so zoženi najpomembnejši viri za razvoj in prestrukturiranje.
Nadaljevanje takšnih gibanj bi pomenilo poglabljanje vseh neskladij in razvrednotilo prve rezultate kvalitetnih premikov v preteklih letih. Zato predlagamo, da
organizacije združenega dela, njihova združenja,
samoupravne interesne skupnosti, banke, izvršni sveti
vsak na svojem področju ocenijo stanje in ukrepajo iz

svoje pristojnosti za uresničevanje resolucijskih usmeritev in nalog.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo predlagal in
se posebej zavzel za dopolnitve predpisov na področju
ekonomskih odnosov s tujino in njihovih izvedbenih
predpisov, ki ovirajo izvozno usmerjenost. Hkrati se bo
zavzel za večje motiviranje in vzpodbujanje izvozne
naravnanosti proizvodnje, zlasti zahtevnejše ter za krepitev odgovornoti organizacij združenega dela za
lasten in skupen razvoj.
Organizacije združenega dela morajo preveriti razmerja v razporejanju dohodka, jih primerjati z doseženimi rezultati ter naravnati aktivnosti, da dosežejo
boljše rezultate in skladnejša delitvena razmerja. Obenem predlagamo Skupščini SR Slovenije, da sprejme
program aktivnosti za uskladitev razporejanja dohodka
z usmeritvami resolucije, da bodo predvidene aktivnosti potekale enotno in usklajeno.
Posebnega pomena za ugotovitev razmer in izboljšanje rezultatov proizvodnje in izvoza ter uskladitev
odnosov v razporejanju dohodka in čistega dohodka
bodo obravnave v zborih združenega dela občinskih
skupščin. •
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo poročal
Skupščini SR Slovenije na zasedanju v juliju mesecu
ob obravnavi majske analize in poročila o izvajanju
resolucije v 1986 letu tako, da bo le-ta lahko tudi
ukrepala v smeri pospeševanja proizvodnje, izvoza in
odpravljanja neskladij v delitvi.
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1ndeks rasti obveznosti iz naslova davkov iz dohodka je predvsem posledica
uveljavitve dodatne davčne obveznosti v obliki davka iz dohodka TOZD po
posebni stopnji, ki je bila sprejeta za pokrivanje obveznosti SR Siovenije do
zveznega proračuna. Obveznost davka je sicer obračunana in prikazana v
bilancah uspeha v višini, določeni z zakonom, medtem ko so bile vplačane v
republiški proračun samo akontacije davka po redni stopnji za prve tri mesece,
vse ostale akontacije in proračuni pa zadržani do nadaljnjega in jih organizacije
združenega dela uporabljajo kot obratna sredstva.
2
V teh organizacijah je bilo zaposlenih 3.682 delavcev; tri organizacije, katerih
nekrita izguba znaša 603 mio dinarjev, so v likvidaciji.
3
V obdobju januar-april so prispevne stopnje za družbene dejavnosti iz osebnega dohodka in iz dohodka po osnovi osebnega dohodka višje za 0,32 odstotne
točke v primerjavi s poprečnimi lanskimi, za skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja pa je prispevna stopnja v tem obdobju višja za 0,56 odstotne
točke. V primerjavi s poprečjem lanskega leta se je na začetku leta povečala
tudi prispevna stopnja iz dohodka za raziskovalno dejavnost in sicer za 0,14
odstotne točke.

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE
IZVRŠNI SVET
INFORMACIJA
o predlogih, spremembah in dopolnitev kazenskih
določb v nekaterih republiških zakonih (ESA-34)
Skupščina SFRJ je v marcu 1985 sprejela zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o gospodarskih prestopkih
(Uradni list SFRJ, štev. 14/85), Skupščina SR Slovenije pa v
novembru 1985 zakon o spremembah in dopolnitvah zakona
o prekrških (Uradni list SRS, štev. 42/85). Z obema zakonoma
so bile bistveno spremenjene spodnje in zgodnje meje, v
okviru katerih se lahko v posameznih predpisih predpisujejo
razponi denarnih kazni za gospodarske prestopke oziroma za
prekrške. V obeh zakonih, ki vsebujeta spremembe, ki se
nanšajo na predpisovanje sankcij za gospodarske prestopke
oziroma za prekrške, je določeno tudi, da morajo biti predpisi,
ki urejajo gospodarske prestopke oziroma prekrške, usklajeni
z zakonom v enem letu po njegovi uveljavitvi.
V republiških zakonih, ki so bili v času po uveljavitvi zakona
o spremembah in dopolnitvah zakona o gospodarskih prestopkih ter zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
poročevalec

prekrških v zakonodajnem postopku, so bile njihove kazenske
določbe z navedenimi spremembami usklajene. Pri določenem številu republiških zakonov, za katere pa niso bile predvidene njihove vsebinske spremembe oziroma dopolnitve, pa je
potrebno njihove kazenske določbe z navedenima zakonoma
ali z enim od njiju (če zakon predpisuje samo sankcije za
prekrške) še uskladiti.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je dne 23. 5.1986 poslal
Skupščini SR Slovenije predloge za izdajo zakonov in predloge zakonov, v katerih so predlagane spremembe in dopolitve kazenskih določb v šestindvajsetih republiških zakonih, ki
vsebujejo tudi določbe o gospodarskih prestopkih.
Predlagane spremembe in dopolnitve zakonov se nanašajo
izključno na valorizacijo v njih predpisanih denarnih kazni za
gospodarske prestopke in prekrške in njihovo uskladitev znovelama zakona o gospodarskih prestopkih in zakona o prekr13

ških, kot tudi vspostavitev ustreznih razmerij med družbeno
nevarnostjo kršitev, opredeljenih kot gospodarski prestopek
ali prekršek in višino predpisanih denarnih kazni za takšne
kršitve. Poleg valorizacij denarnih kazni se v posameznih,
zlasti starejših zakonih, predlagajo še spremembe kazenskih
določb zaradi formalne, pretežno terminološke uskladitve z
zakonom o gospodarskih postopkih oziroma zakonom o prekrških. S predlaganimi spremembami zakonov bi se doseglo
tudi ustrezno poenotenje višin predpisanih denarnih kazni v
sorazmerju s težo inkriminiranih kršitev, kar lahko v bodoče
omogoči tudi uvedbo in uporabo enostavnejšega sistema
valorizacij denarnih kazni. Možnosti za uvedbo takšnega
sistema se proučujejo.
V predlogih za izdajo zakonov s predlogi zakonov se predlaga sprememba naslednjih določb v posameznih zakonih:
- sprememba 32., 33., 34. in 35. člena zakona o organizaciji
cestnega prevoza z motornimi vozili (Uradni list SRS, štev 4/
71),
- sprememba 43., 44., 45. in 46. člena zakona o lukah
(Uradni list SRS, štev. 7/77),
- sprememba 40, 41., 42., 43., 44., 45. in 46. člena zakona o
morskem ribištvu (Uradni list SRS, štev. 25/76),
- sprememba 84., 85., 86., 87. in 88. člena zakona o energetskem gospodarstvu (Uradni list SRS, štev. 33/81),
- sprememba 73., 74., 75., 76., 77. in 78. člena, ter črtanje
79. člena zakona o rudarstvu (Uradni list SRS, štev. 17/75),
- sprememba 12. in 13. člena zakona o zagotovitvi sredstev
za graditev objektov (Uradni list SRS, štev. 18/85),
- sprememba 17., 18. in 19. člena, dopolnitev 20. člena in
črtanje 21. člena zakona o preizkušanju in žigosanju oziroma
zaznamovanju ročnega strelnega orožja in streliva (Uradni list
SRS, štev. 37/73),
- sprememba 64., 65., 66., 67. in 68. člena zakona o blagovnem prometu (Uradni list SRS, štev. 21/77),
- sprememba 46., 47. in 48. člena zakona o semenu in
sadikah (Uradni list SRS, štev. 42/73 in 45/73),
- sprememba 47., 48., 49., 50. in 51. člena zakona o vinu in
o drugih proizvodih grozdja in vina (Uradni list SRS, štev. 16/
74),
- sprememba 38., 39. in 40. člena zakona o varstvu zraka
(Uradni list SRS, štev. 13/75 in 35/79),
- sprememba 22., 23., 24. in 25. člena zakona o ravnanju z
odpadki (Uradni list SRS, štev. 8/78),

- sprememba 94., 95., 96., 97., 98., 99., 100. in 101. člena
zakona o graditvi objektov (Uradni list SRS, štev. 34/8),
- sprememba 36., 37. in 38. člena zakona o ukrepih v
živinoreji (Uradni list SRS, štev. 17/78),
- sprememba 18., 19. in 20. člena zakona o mineralnih
gnojilih (Uradni list SRS, štev. 24/73),
- sprememba 82., 83., 84. in 85. člena zakona o gozdovih
(Uradni list SRS, štev. 18/85),
- sprememba 78., 79., 80., 81. in 82. člena zakona o varstvu,
gojitvi in lovu divjadi ter o upravljanju lovišč (Uradni list SRS,
štev. 25/76),
- sprememba 16., 17., 18., 19. in 20. člena zakona o gostinski dejavnosti (Uradni list SRS, štev. 42/73),
- sprememba 33., 34., 35., 36., 37., 38. in 39. člena zakona o
varnosti na žičnicah in vlečnicah (Uradni list SRS, štev: 17/81),
- sprememba 7., 8. in 9. člena zakona o določitvi zavarovanega območja za reko Sočo s pritoki (Uradni list SRS, štev. 7/
76),
- sprememba 6. in 7. člena zakona o higieni proizvodnje in
prometa z mlekom (Uradni list LRS, štev. 14/61),
- sprememba 166., 167., 168., 169., 170., 171., 172., 173.,
174., 175. in 176. člena zakona o varnosti cestnega prometa
(Uradni list SRS, štev. 5/82),
- sprememba 53., 54, 55., 56., 57., 58., 59., 60., 61. in 62.
člena in črtanje 63. člena zakona o igrah na srečo (Uradni list
SRS, štev. 32/80).,
- sprememba 25., 26., 27. in 28. člena zakona o varstvu
pred hrupom v naravnem in bivalnem okolju (Uradni list SRS,
štev. 15/76) - sprememba 76., 77. in 78. člena zakona o
vodah (Uradni list SRS, štev. 38/81) in
- sprememba 79., 80. in 81. člena zakona o urejanju naselij
in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, štev. 18/84 in 37/
85).
Predlagatelj meni, da gre v vseh teh primerih za manj
zahtevne spremembe zakonov oziroma za njihovo uskladitev
z zakonom o gospodarskih prestopkih ter zakonom o prekrških, zato predlaga, da Skupščina SR Slovenija sprejme
zakone po skrajšanem postopku.
Zaradi manjšega pomena sprememb in dopolnitev ter
zaradi racionalizacije bo zakonodajno gradivo o navedenih
spremembah in dopolnitvah poslano skupinam delegatov, ne
bo pa objavljeno v Poročevalcu Skupščine SR Slovenije.

POROČILO
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o
usklajevanju

dogovora o temeljih

družbenega plana SR
obdobje

1986-1990

(ESA-33)

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 3. seji dne 22.
5. 1986 obravnaval:
- POROČILO O USKLAJEVANJU DOGOVORA O TEMELJIH DRUŽBENEGA PLANA SR SLOVENIJE ZA OBDOBJE
1986-1990,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi 222. člena
poslovnika Skupščine SR Slovenije.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85.
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije
in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine SR
I.
Izvršni svet je junija lani poročal Skupščini SR Slovenije o
poteku priprave osnutka Dogovora o temeljih družbenega
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Slovenije za

Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali:
- Milivoj SAMAR, član Izvršnega sveta in predsednik
Republiškega komiteja za družbeno planiranje,
- Franc JAMŠEK, namestnik direktorja Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje,
- Alenka MARKIČ, pomočnica predsednika Republiškega komiteja za družbeno planiranje,
- Matej MORE, pomočnik direktorja Zavoda SR Slovenije za družbeno planiraje.
plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 ter ključnih problemih pri usklajevanju Dogovora. Ugotovitve in sklepi, ki jih je
Skupščina SR Slovenije sprejela ob obravnavi tega poročila in
poročevalec

osnutkov družbenega plana SR Slovenije so predstavljale
vodilo in oporo pri intenzivnem usklajevanju razvojnih nalog v
republiki in drugi polovici lanskega leta. Poenotenje o ključnih vprašanjih razvoja in Dogovora je omogočilo, da smo
konec leta 1985 sprejeli Družbeni plan SR Slovenije za
obdobje 1986-1990, čeprav je postopek usklajevanja vseh
nalog Dogovora potekal počasneje od prvotnih predvidevanj.
V času po oblikovanju osnutka Dogovora o temeljih plana je
vrsta dejavnikov narekovala, da se osredotočimo na usklajevanje ključnih razvojnih nalog v Dogovoru, ki jih je bilo
potrebno vsebinsko razrešiti kot pogoj za sprejem družbenega plana republike pred iztekom srednjeročnega obdobja
(predvsem: razvojni kriteriji, delež infrastrukturnih naložb,
negospodarske naložbe vseslovenskega pomena). V tem času
pa objektivno ni bilo možno dokončno uskladiti vseh nalog
Dogovora in izpeljati postopkov samoupravnega sporazumevanja pri udeležencih, saj so planske aktivnosti na ravni občin
v samoupravnih interesnih skupnostih in v organizacijah
združenega dela zaostajale za aktivnostmi na ravni republike.
Tako je bilo potrebno zagotoviti z republiškimi zakoni in
odloki v občinah začasno financiranje ključnih nalog družbene reprodukcije v družbenih dejavnostih in gospodarski
infrastrukturi.
Planske akte za to srednjeročno obdobje oblikujemo v
specifičnih družbenoekonomskih razmerah, ki na eni strani
vsebinsko in formalno otežujejo pripravo planskih dokumentov, na drugi pa hkrati terjajo jasne in pretehtane dolgoročne
razvojne usmeritve in naloge. Hitro sprminjajoče se razmere v
svetu zahtevajo stalno vrednotenje proizvodnih in razvojnih
programov in njihovo hitro prilagajanje. Na zaostanke pri
pripravi in usklajevanju planskih aktov v združenem delu so
vplivale tudi napovedane ali komaj sprejete spremembe
instrumentov gospodarskega sistema, zlasti še nedorečenosti
v zvezi z novim zveznim zakonom o temeljih sistema planiranja, konec leta sprejete spremembe sistema ekonomskih
odnosov s tujino ob nedodelanem izvedbenem instrumentariju, uveljavljanje novosti v delovanju bančnega sistema ter
najavljeni posegi v sklopu ukrepov za finančno konsolidacijo
gospodarstva in bank, na ravni federacije pa tudi zaostaja
aktivnost pri pripravi skupnih palnov in skupnih programov. V
planskih aktivnostih ob prehodu v leto 1986 je bilo zato v
ospredju oblikovanje letnih planskih dokumentov organizacij
združenega dela in samoupravnih interesnih skupnosti za leto
1986.
V prvih mesecih letos so udeleženci dogovora uskladili
svoje naloge, pospešeno je usklajevanjesamoupravnih sporazumov o temeljih planov samoupravnih interesnih skupnosti,
v zaključni fazi je spejemanje družbenih planov v občinah. V
zborničnem sistemu in v Zvezi sindikatov Slovenije je dana
pobuda za intenjiviranje aktivnosti pri sprejemanju samoupravnih sporazumov o temeljih planov s ciljem, da se te
sprejme še v juniju. Vse to omogoča, da udeleženci podpišejo
Dogovor o temeljih družbenega plana SR Slovenije za
obdobje 1986-1990 še v prvem polletju letos ter s takim
samoupravnim dogovarjanjem tudi prevzamejo svoje naloge
za uresničevanje temeljnih usmeritev družbenega plana SR
Slovenije
II.
V procesu neposrednega usklajevanja med nosilci posameznih razvojnih nalog so bila odpravljena ključna razhajanja
v zvezi s tehnološkim prestrukturiranjem slovenskega gospodarstva, v zvezi z izgradnjo gospodarske infrastrukture, proizvodnjo hrane, naložbami v družbenih dejavnostih, kot tudi
razhajanje glede vključevanjia bank v proces prestrukturiranja slovenskega gospodarsta in glede problematike varovanja
okolja, o katerih je Izvršni svet že poročal Skupščini SR
Slovenije ob pripravi osnutka Dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990..
Dogovor v funkciji tehnološke prenove in razvojne preobrazbe slovenskega gospodarstva dosledno uveljavlja in zaostruje kriterialni pristop, kar pomeni konkretizacijo usmeritev
družbenega plana. Kriteriji izvozne usmerjenosti, razvojnotehnološke intenzivnosti, gospodarne rabe energije in surovin, produktivnosti in racionalizacije zaposlovanja ter varovanja okolja in smotrne rabe prostora pedstavljajo v Dogovoru
temeljno izhodišče za presojo vseh investicijskih programov
tako v organizacijah združenega dela, zlasti pa v bankah. Z
poročevalec

izpolnjevanjem kriterijev posameznih nosilcev planiranja
potrjujejo pravilno družbeno razvojno naravnanost. Pripravljene investicijske odločitve pa so predmet planskih aktov
posameznih nosilcev planiranja ne pa Dogovora, katerega
namen ni opredeljevanje spiska prednostnih investicij. Iniciativni odbor, v njegovem okviru pa zlasti Izvršni svet, se je
namreč odločno postavil na stališča, da se morajo vse investicijske namere preveriti s kriteriji (izjemo predstavljajo investicije v gospodarsko infrastrukturo in naložbe vseslovenskega
pomena v družbenih dejavnostih, katerih ni moč podvreči
doslej izdelani kriterialni presoji), še zlasti ker se je ob usklajevanju Dogovora namreč pokazalo, da so še vedno prisotni
pogledi, da vključitev posameznih programov v Dogovor daje
nosilcem določene materialne prednosti, oziroma da prisotnost v Dogovoru pomeni bolj pridobivanje pravic kot pa
sprejemanje obveznosti ter da je z Dogovorom možno zaobiti
realne materialne možnosti in izsiliti naložbe, ki sicer nimajo
ustrezne materialne podpore v interesnem povezovanju, oziroma so s stališča družbenega razvoja v konkretnih razmerah
manj prioritetne.
Pri novih naložbah v gospodarsko infrastrukturo so se
nosilci razvoja na tem področju sporazumeli o bistveno manjšem obsegu investiranja od prvotno začrtanega. V skladu s
Sklepom Skupščine SR Slovenije se je delež investicij v
gospodarsko infrastrukturo v celotnih gospodarskih investicijah približal 25%, tako da na področju gospodarskega investiranja ostaja več možnosti za naložbe v tehnično-tehnološko
prenovo slovenskega gospodarstva in s tem za prehod na
proizvodnjo, ki bo temeljila na kvalitativnih proizvodnih dejavnikih in bo izvozno usmerjena. Ob dogovorjenem bistveno
manjšem obsegu investiranja v objekte gospodarske infrastrukture od prvotno izkazanih potreb in želja, pa ostaja
deloma nerazrešeno vprašanje financiranja proizvodnih
objektov kontinuitete z objekti primarne energije in s prenosnimi in distribucijskimi objekti namreč ob nadaljevanju sedanje rasti porabe električne energije ne bi bil zadosten. Izvršni
svet sodi, da bo potrebno reševati problem izgradnje objektov
kontinuitete v procesu kontinuiranega planiranja. Z ozirom na
nižjo stopnjo porabe električne energije od planirane v letu
1985 bo potrebna nova ocena potreb po električni energiji
tako do leta 1990 kot tudi po letu 1990 ter na tej osnovi nova
ocena potrebnega obsega gradnje objektov kontinuitete pri
čemer bo potrebno iskati rešitve tudi z ukrepi racionalnejše
rabe električne energije v sklopu prizadevanj za racionalno
rabo vseh virov energije ob zmanjšanju porabe energije na
enoto proizvoda. Gradnjo energetskih objektov je potrebno
racionalizirati, manjkajoča sredstva pa zagotavljati tudi z realnejšo ceno električne energije, z interesnim združevanjem
sredstev uporabnikov in z zadolžitvijo izven SRS na račun
pozneje ustvarjene akumulacije. Hkrati pa Izvršni svet sodi, da
bo potrebno upoštevaje nove ugotovitve v zvezi z varovanjem
okolja, propadanjem gozdov, v zvezi z izgradnjo hidroenergetskih objektov in upoštevanje nova spoznanja, ki bodo izšla
iz razprav o jedrskem programu v Jugoslaviji, na novo ovrednotiti slovenske energetske vire in program izgradnje energetskih objektov, za kar pa je potrebno pridobiti dodatne
strokovne podlage na osnovi vključevanja vseh potencialnih
izdelovalcev investicijskih programov in drugih programov in
drugih strokovnih institucij, ki pa morajo ovrednotiti vse
vidike uporabe posameznih energetskih virov.
V okviru Dogovora je bilo z bankami doseženo soglasje o
okvirnem razporejanju dolgoročnega kreditnega potenciala
bank in sicer v skladu z usmeritvami iz Družbenega plana SR
Slovenije za obdobje 1986-1990. Banke soglašajo, da bodo
del svojega dolgoročnega kreditnega potenciala namenjale
za izvozno usmerjene proizvodne programe, prav tako pa tudi
soglašajo s kriterialno presojo investicijskih programov, katerih uresničevanje bodo omogočale s svojim kreditiranjem.
V Dogovoru o temeljih družbenega plana je opredeljen
program investicij v družbenih dejavnostih, ki imajo republiški (vseslovenski) značaj. Z razliko od osnutka, kjer je bil
objavljen seznam 26 investicij, je v predlogu 8 investicij za
katere bodo samoupravne interesne skupnosti združevale
sredstva in na tej podlagi z dogovorom prevzele obveznosti za
izpopolnitev tega programa. Pri izboru so bili upoštevani
naslednji kriteriji: prioriteta določena v samoupravni interesni
skupnosti, deleži sredstev, ki so združena iz drugih virov,
stopnj3 pripravljenosti investicije in družbena upravičenost.
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Za dodatni dve investiciji, ki se končujeta na podlagi sporazumov iz preteklega obdobja, pa je tudi opredeljen način za
njihovo dokončanje v letu 1986.
V okviru Dogovca se rešuje tudi ekološka problematika.
Nekateri večji problemi onssnaževanja okolja se razrešujejo z
neposrednim dogovarjanjem med posameznimi večjimi onesnaževalci okolja na ta način, da posamezne organizacije združenega dela - večji onesnaževalci zraka in vode - prevzamejo
obveznosti priprave sanacijskih programov in saniranje svojih
izvorov .onesnaževanja, v nekaterih primerih pa tudi na ta
način, da prevzamejo povsem konkretne in kvantificirane
obveznosti zmanjševanja onesnaževanja okolja. Ob tem je v
Dogovoru tudi dosledno speljano načelo, da bo morala vsaka
investicija dosledno upoštevati ekološke zahteve.

III.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ugotavlja, da so rešitve
v Dogovoru.o temeljih družbenega plana skladne z usmeritvami Družbenega plana, ki ga je Skupščina SR Slovenije
sprejela konec lanskega leta. Izvršni svet v okviru pogovora
poleg že dogovorjenih obveznosti ne sprejema novih neposrednih materialnih obveznosti, zato meni da lahko pristopi k
Dogovoru o temeljih družbenega plana.
Hkrati pa ugotavlja, da gre za dokument, ki je in mora biti
odprt v smislu njegovega dopolnjevanja v procesu kontinuiranega planiranja tako z vidika skupnih planov in programov, ki
so še v nastajanju na ravni federaciji, kot tudi z vidika prilagajanja spreminjajočim se gospodarskim pogojem.

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA
o

pedagoški

službi

(ESA-32)

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 3. seji dne 22. 5
1986 določil besedilo:
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O PEDAGOŠKI SLUŽBI S
TEZAMI,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 215
člena, 266., 267. in drugega odstavka 274. člena poslovnika
Skupščine SR Slovenije.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85 člena
poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na

podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije
določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri delu skupščinskih delovnih teles sodelovali:
- Franci PIVEC,član Izvršnega sveta in predsednik Republiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo,
- Boštjan ZGONC, namestnik predsednika Republiškega
komiteja za vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo,
- Leopold KEJZAR, republiški svetovalec v Republiškem
komiteju za vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo.

REPUBLIŠKI KOMITE ZA VZGOJO IN
IZOBRAŽEVANJE TER TELESNO KULTURO
POVZETEK
Razvojno in raziskovalno delo na področju vzgoje in
izobraževanja ter pedagoški nadzor niso usklajeni s
sistemskimi spremembami na področju vzgoje in izobraževanja, zlasti ne z novimi pristojnostmi izobraževalnih
skupnosti in Strokovnega sveta SRS za vzgojo in izobraževanje. Potrebe prakse, zlasti še zahteve,po večji usklajenosti vzgojno-izobraževalnih programov v okviru enotnega
vzgojno-izobraževalnega sistema in pa potrebe po sistematičnem uvajanju inovacij v vzgojno-izobraževalno delo
terjajo, da se novo in celovito uredi opravljanje razvojnega
in svetovalnega dela na področju vzgoje in izobraževanja.
Pedagoški nadzor nad opravljanjem vzgojno-izobraževalnega dela na področju predšolske vzgoje, osnovnega in
srednjega izobraževanja je potrebno okrepiti. V ta namen
se predlaga novi zakon o pedagoški službi, ki bo določlil
I. Ustavna podlaga za izdajo zakona
Ustavna podlaga za izdajo zakona o pedagoški služi je 13
točka 321. člena Ustave SRS (Ur. I. SRS, 6/74), ki določa, da
Skupščina SRS z zakonom ureja sistem vzgojno-izobraževalne dejavnosti, in 333. člen Ustave SRS, po katerem se z
zakonom lahko določi, da republiški upravni organi neposedno opravljajo inšpekcijo nad izvrševanjem zakonov in drugih predpisov, za katerih izvrševanje so dolžni skrbeti.
II. Ocena stanja in razlogi za izdajo zakona
Veljavni zakon o pedagoški službi (Ur. I. SRS, št. 16/74)
ureja naloge in organizacijo pedagoške službe kot nadzorne
svetovalne in strokovno proučevalne službe na področju
predšolske vzgoje, osnovnih in srednjih šol. Tej službi nalaga
tudi opravljanje drugega strokovnega deta pri načrtovanju
organizacije izobraževanja, razvoju in uvajanju novih oblik in
metod vzgojno-izobraževalnega dela in učne tehnologije, pripravljanje učbenikov in učil, organizacijo strokovnega izpo16

naloge te službe in načela za njeno organizacijo tako, da
bo opravljal Zavod SRS za šolstvo kot republiški upravni
organ, ki pa bo tudi opravljal s tem zakonom določene
naloge za potrebe organov samoupravnih interesnih skupnosti. Pedagoški nadzor bodo opravljali pedagoški svetovalci kot delavci s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, ki bodo lahko ob ugotovljenih pomanjkljivostih pri
vzgojno-izobraževalnem delu tudi neposredno ukrepali.
Zavod SRS za šolstvo bo v okviru svojih nalog razvijal tudi
strokovna znanja, potrebna za spremljanje in programiranje sistema in vsebin vzgojno-izobraževalnih programov,
povezoval nosilce strokovnega in raziskovalnega dela na
tem področju v SR Sloveniji ter sodeloval z ustreznimi
organizacijami in organi v drugih socialističnih republikah
in pokrajinah.
polnjevanja učiteljev ter prenos rezultatov raziskovalnega
dela v vzgojno-izobraževalno prakso. Zakon naloge pedagoške službe določa dokaj okvirno, poudarja zlasti funkcijo
nadzora nad izvajanjem predpisov o vsebini in organizaciji
vzgojno-izobraževalnega dela ter skrb za skladnost vzgojnoizobraževalnega dela z idejno usmerjenostjo socialistične
samoupravne družbe.
Nova sistemska ureditev na področju vzgoje in izobraževanja (zakon o vzgoji in varstvu predšolskih otrok - Ur I SRS
št. 5/80; zakon o osnovni šoli - UR. I. SRS, št. 5/80; zakon o
usmerjenem izobraževanju - Ur. I. SRS, št. 11/80 in zakon o
svobodni menjavi dela na področju vzgoje in izobraževanjaUr. I. SRS, št. 14/80) drugače opredeljuje pristojnosti in odgovornosti za pripravo in sprejemanje odločitev na področju
vzgoje in izobraževanja. Pri tem zlasti bistveno razširja pristojnosti uporabnikov in izvajalcev, organiziranih v izobraževalnih skupnostih, ter izobraževalnih organizacij. Za pripravo
vzgojnoizobraževalnih programov na področju usmerjenega
izobraževanja in obravnavanje drugih strokovnih vprašanj v
zvezi z vsebino in izvajanjem izobraževanja uvaja strokovne
svete izobraževalnih skupnosti ter na nov način ureja naloge
poročevalec

in delovno področje Strokovnega sveta SR Slovenije za
vzgojo in izobraževanje.
Po navedenih predpisih opravlja Zavod SRS za šolstvo za
Strokovni svet SRS za vzgojo in izobraževanje in za strokovne
svete izobraževalnih skupnosti strokovno in administrativno
delo, ki obsega zlasti delo v zvezi s pripravo in uresničevanjem vzgojno-izobraževalnih programov in pa delo v zvezi z
usklajevanjem teh programov v enotnem vzgojno-izobraževalnem sistemu. Strokovno delo za pripravo vsebinsko ustreznih in pedagoško primernih vzgojno-izobraževalnih programov mora potekati usklajeno in na podlagi sistematičnega
predhodnega razvojnega dela, zato je potrebno opravljanje
razvojnega dela v vzgoji in izobraževanju celovito urediti v
skladu z novo sistemsko ureditvijo in poleg pedagoške službe
ustrezno opredeliti tudi naloge in odgovornosti visokih šol in
univerz.
Svetovalno delo na področju vzgoje in izobraževanja
obsega zlasti strokovno in družbeno zelo odgovorne naloge v
zvezi z uvajanjem in izvajanjem vzgojno-izobraževalnih programov in vnašanjem inovacij v izobraževalne procese. Po
izkušnjah iz dosedanjega delovanja je za normalen razvoj
vzgoje in izobraževanja v skladu z družbenim razvojem in v
skladu z razvojem znanosti in strok nujno organizirano svetovalno delo. Pedagoški nadzor pa mora omogočati sprotno in
strokovno spremljanje dela šol, pedagoških vodstev in pedagoških delavcev, učinkovito odpravljanje pomanjkljivosti in
nepravilnosti ter zaščito pravic učencev in staršev.
V sedanjem delovanju se na teh področjih pojavljajo zlasti
naslednje nejasnosti in pomanjkljivosti:
a) Razmejitev med znanstveno-raziskovalnim in razvojnim
delom na področju vzgoje in izobraževanja je dokaj nedoločena, naloge in odgovornosti nosilcev posameznih vrst tega
dela niso dovolj jasno opredeljene, pretok med raziskovalnim
in razvojnim delom ter izobraževalno prakso je nenačrten in
prepočasen.
b) Organizacije uporabnikov, visoke šole in raziskovalne
organizacije stalno razvijajo številna nova spoznanja,
pomembna za razvoj vsebin in organizacije izobraževanja!
vendar se pobude za njihovo uveljavljanje v vzgojno-izobraževalnem sistemu le počasi uveljavljajo, ker na strokovni ravni ni
zagotovljeno sistematično sprmljanje za razvoj izobraževanja
pomembnih pobud in njihovo strokovno proučevanje ter uporaba za dograjevanje in aktualizacijo vsebin vzgojnoizobraževalnih programov.
c) Neobhodna povezanost med razvojnim in svetovalnim
delom ter pedagoškim nadzorom ni dovolj izražena, kar vodi
do različnih razumevanj vloge in položaja ter nalog in odgovornosti pedagoške službe. Njena dejavnost pogosto niha
med skrajnostmi tako, da se v praksi pogosto enostransko
poudarja bodisi le njen proučevlno-svetovalni značaj, bodisi
le njena nadzorstvena funkcija.
d) Povečalo se je število organizacij, ki izvajajo ali sodelujejo pri izvajanju izobraževalne dejavnosti, večja pa je tudi
njihova samostojnost pri opravljanju vzgojno-i-->braževalnega dela. Tudi organizacije združenega dela, ki jim izobraževanje ni osnovna dejavnost, lahko v nekaterih primerh opravljajo vzgojno-izobraževalno delo in celo izdajajo listine z
javno veljavnostjo. Pedagoški nadzor nad to dejavnostjo ni
urejen.
e) Skladno z novo sistemsko ureditvijo vzgojno-izobraževalne programe pripravljajo in sprejemajo organi izobraževalnih skupnosti. Oblikovanje teh programov je zelo zahtevna
strokovna naloga, pri kateri je, poleg ustreznih vsebin posameznih strok, potrebno upoštevati še mnoge zahteve in spoznanja družbenih in naravoslovnih ved, med temi še posebej
pedagoške znanosti - pa tudi dosežke in potrebe celotnega
dcužbenega razvoja - in družbene materialne možnosti. Strokovni sveti izobraževalnih skupnosti, ki po zakonu pripravljajo
predloge programov, ne morejo ustrezno opraviti svojih
nalog, če ni zagotovoljeno strokovno ustrezno, usklajeno in
odgovorno opravljanje vsega predhodnega strokovnega dela.
Z zakonom je le splošno določena dolžnost Zavoda SRS za
šolstvo, da opravlja strokovno delo za strokovne svete, niso
pa podrobneje urejene naloge in odgovornosti v zvezi s pripravo programov, posebej še za skladnost teh predlogov z
vzgojno-izobraževalnim sistemom. Pripravo programov visokošolskega izobraževanja so izobraževalne skupnosti sicer
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poverile ustreznim visokim šolam, ni pa zagotovljeno nujno
medsebojno usklajevanje na strokovni ravni.
f) V praksi so nejasnosti pri razmejevanju med pedagoškim
nadzorom, ki ga opravlja pedagoška služba in nadzorom nad
zakonitost,j dela izobraževalnih organizacij, za katerega so
pristojni občinski upravni organi oziroma repubiiški upravni
organ. Pedagoški svetovalci nimajo pooblastil za neposredno
ukrepanje v primerih hujših pomanjkljivosti in nepravilnosti.
g) Zaradi doseženega razvoja pri pripravi učbenikov in
drugih sredstev izobraževalne tehnologije ni več nujno, da bi
vse delo v zvezi s tem opravljal Zavod SRS za šolstvo. Izločiti
bi bilo smotrno vse tisto, kar bi lahko opravljali proizvajalci in
izdajatelji, da bi se Zavod SRS za šolstvo lahko posvetil
predvsem strokovnim vprašanjem razvoja učbenikov in učne
tehnologije ter spremljanju njihove ustreznosti.
h) V določbah, ki urejajo organizacijo in delo Zavoda SRS
za šolstvo, sedanji zakon tudi ni več skladen z zakonom o
organizaciji in delovnem področju republiških upravnih organov in republiških organizacij ter samostojnih strokovnih
služb Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije.
Glede na ugotovljeno stanje ob bistveno spremenjeni
sistemski ureditvi vzgoje in izobraževanja in novih vsebinskih
zahtevah, ki izhajajo iz dosedanjega razvoja samoupravnih
odnosov in celovite družbene preobrazbe vzgoje in izobraževanja, je za učinkovito ureditev razvojnega in svetovalnega
dela ter pedagoškega nadzora potrebno sprejeti nov zakon.
III. Načela, na katerih temelji zakon, in
poglavitne rešitve
Izhodišče zakona je ustavna opredelitev odgovornosti Socialistične republike Slovenije in občin, da zagotavljajo pravico
in obveznost občanov do obveznega osnovnega šolanja in do
nadaljnjega izobraževanja pod enakimi, z zakonom določenimi pogoji in pa opravljanje vzgojnoizobraževalne dejavnosti
v enotnem vzgojno-izobraževalnem sistemu.
V ta namen se z zakonom ureja pedagoška služba, ki
obsega pedagoški nadzor ter opravljanje določenih nalog na
področju razvojnega in svetovalnega dela v vzgoji in izobraževanju, potrebnih za uresničevanje skupnih potreb in družbenih razvojnih usmeritev.
Zakon bo vseboval naslednje poglavitne rešitve:
1. Razčlenil bo vrste in vsebino razvojnega in svetovalnega
dela ter pedagoškega nadzora in s tem omogočil jasnejše
razmejevanje tega od znanstveno-raziskovalnega dela na
področju vzgoje in izobraževanja oziroma od nadzora nad
zakonitostjo dela vzgojno-izobraževalnih organizacij.
2. Določil bo naloge in odgovornosti posameznih nosilcev
razvojnega in svetovalnega dela ter pedagoškega nadzora
tako, da bo pedagoška služba opravljala te naloge na področjih vzgoje in varstva predšolskih otrok, osnovnega in srednjega izobraževanja. Razvojno delo na področju visokega
šolstva bodo opravljale in usklajevale visoke šole same in v
univerzah, zakon pa bo določil tudi njihove obveznosti za
sodelovanje pri razvoju vzgojno-izobraževalnega dela v
celotni stroki in za stalno usklajevanje tega dela s sodobnimi
dosežki znanosti.
3. V pripravi zakona je bilo zlasti pozorno in vsestransko
proučeno vprašanje, ali kaže glede na dosežen razvoj in
spremenjeno vlogo družbeno političnih skupnosti oziroma
upravnih organov še ohranjati povezovanje razvojnega in
svetovnega dela ter pedagoškega nadzora v okviru enotno
organizirane pedagoške službe, ki jo opravlja republiški
upravni organ. Vse izkušnje dosedanjega dela (pa tudi izkušnje iz drugih socialističnih republik in avtonomnih pokrajin)
kažejo, d3 bi ločitev zelo verjetno poslabšala povezavo razvojnega dela s prakso in strokovnost nadzora, s tem pa tudi
poslabšala kvaliteto enega in drugega in hkrati pomembno
povečala družbene stroške za to dejavnost. Zato bo zakon še
nadalje opredeljeval razvojno in svetovalno delo ter pedago"ški nadzor kot enotno dejavnost pedagoške službe ki jo
opravlja Zavod SRS za šolstvo kot republiški upravni organ.
Zakon bo podrobneje določil položaj in pooblastila delavcev,
ki opravljajo pedagoški nadzor tako, da bodo pedagoški svetovalci delavci s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, ki
bodo ob ugotovljenih nepravilnostih lahko neposredno ukrepali. Opravljali bodo tudi svetovalne in razvojne naloge, kar
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bo omogočalo ustrezno povezanost med pedagoško prakso
in teorijo ter hitrejše prenašanje izkušenj in s tem večje
. možnosti za hitrejše prenašanje izkušenj in s tem večje možnosti za hitrejše posodabljanje vzgojno-izobraževalnega dela,
strokovnost pedagoškega nadzora in učinkovitejše odpravljanje pomanjkljivosti.
4. Pedagoški nadzor se bo razširili tudi na druge organizacije združenega dela, ki izvajajo praktični pouk, proizvodno
delo oziroma delovno prakso za udeležence usmerjenega
izobraževanja oziroma izobraževanje za pridobitev izobrazbe
z javno veljavnostjo. V visoke šole se pedagoški nadzor ne
uvaja, ker tu obstajajo drugi načini preverjanja kvalitete pedagoškega in raziskovalnega pedagoškega in raziskovalnega
dela, predvsem habilitacijski postopki in reelekcija visokošolskih učiteljev.
5. Zakon bo določil načela za organizacijo strokovnega dela
v zvezi z oblikovanjem, spremljanjem in inoviranjem vzgojnoizobraževalnih programov, razvijanjem metodologije programiranja vsebin in priprave programov, proučevanjem sistema
in organizacije vzgoje in izobraževanja ter z opravljanjem
drugih strokovnih nalog za Strokovni svet SRS za vzgojo in
izobraževanje ter strokovne svete izobraževalnih skupnosti
tako da se v pedagoški službi zlasti:
- proučujejo in razvijajo znanja, potrebna za skladno in
celovito spremljanje in usmerjanje razvoja sistema in vsebin
izobraževanja v skladu s sodobnimi dosežki znanosti in strok
ter z družbenim razvojnimi usmeritvami,
- pripravljajo predlogi vzgojno-izobraževalnih programov,
ki jih sprejema Strokovni svet SRS za vzgojo in izobraževanje,
- pripravljajo z enotnim vzgojno-izobraževalnih programov
s področja usmerjenega izobraževanja, razen za področje
visokega izobraževanja, kjer bodo te naloge, po dogovoru v
izobraževalnih skupnostih, opravljale visoke šole in univerze.
Zavod SRS za šolstvo bo tudi odgovoren za spremljanje in
strokovno proučitev pobud, ki jih v zvezi z vsebino in organizacijo izobraževanja, dajejo organizacije uporabnikov in izvajalcev, udeleženci izobraževanja in javnost.
6. Delovanja Zavoda SRS za šolstvo kot upravnega organa
je urejeno z zakonom o sistemu državne uprave in o Izvršnem
svetu Skupščine SR Slovenije ter republiških upravnih organih (Ur. I. SRS, št. 24/79, 12/82 in 39/85), njegov položaj pa
ureja zakon o organizaciji in delovnem področju republiških
upravnih organov in republiških organizacij ter samostojnih
strokovnih služb Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije (Ur.
I. SRS, št. 5/80,12/82, 9/85 in 14/86). Zato bo ta zakon uredil le
zadeve, ki zaradi značaja nalog pedagoške službe terjajo
posebne rešitve. Med temi zlasti:
- posebni pogoji za vodilne delavce, ki vodijo organizacijske enote za območja, in za pedagoške svetovalce tako, da bo
zagotovljena ustrezna strokovnost teh delavcev v skladu s
posebnimi potrebami dela v pedagoški službi,
- neposredno ukrepanje pedagoških svetovalcev kot delavcev s posebnimi pooblastili in odgovornostmi za primere, ko
ugotovijo nepravilnosti pri vzgojno-izobraževalnem delu.
- določanje letnega programa dela Zavoda SRS za šolstvo
tako, da direktor zavoda pridobi mnenja republiškega upravnega organa pristojnega za področje vzgoje in izobraževanja,
Izobraževalne skupnosti Slovenije, Skupnosti otroškega varstva Slovenije in Strokovnega sveta SRS za vzgojo in izobraževanje,
- naloge in odgovornosti zavoda pri spremljanju stanja v
vzgoji in izobraževanju ter za obveščanje družbeno političnih
in samoupravnih interesnih skupnosti ter drugih nosilcev
družbene izobraževalne politike.
IV. Finančna sredstva in materialne obveznosti
Zakon predlaga ohranitev sedanje ureditve, po kateri je
dejavnost pedagoške službe iz pristojnosti republike, ki jo je
opravljal Zavod SRS za šolstvo, financiral proračun SR Slovenije; za naloge, ki jih bo zavod opravljal za samoupravne
interesne skupnosti na podlagi sporazuma, pa bodo potrebna
sredstva zagotavljale te skupnosti, ki so tudi že doslej financirale naloge v zvezi s pripravo vzgojno-izobraževalnih programov.
Zakon razširja pedagoški nadzor na vse organizacije združenega dela, ki izvajajo izobraževanje z javno veljavnostjo
(razen visokih šol) in na organizacije, ki sodelujejo pri izobra18

ževanju in izvajajo dele vzgojnoizobraževalnih programov
(proizvodno delo in delovna praksa, del praktičnega pouka in.
pod.). V ta namen bo zavod moral pridobiti več pedagoških
svetovalcev pretežno tehniških strok. Po oceni bo za opravljanje teh nalog potrebno 15-20 novih delavcev, kar bo ustrezno
povečalo obveznosti republiškega proračuna. Drugim organom družbenopolitičnih skupnosti, organizacijam združenega dela, drugim samoupravnim organizacijam in skupnostim pa zakon ne nalaga novih finančnih obveznosti niti novih
nalog.
Za izvajanje tega zakona ne bodo potrebni izvršilni predpisi.

TEZE ZA OSNUTEK ZAKONA O PEDAGOŠKI
SLUŽBI
I. Temeljne določbe
1. teza
S tem zakonom se urejajo naloge in načela za organizacijo
dela pedagoške službe, ki obsega razvojno in svetovalno delo
ter pedagoški nadzor na področju vzgoje in izobraževanja.
2. teza
Razvojno delo po tem zakonu obsega strokovno delo za
razvijanje vzgojno-izobraževalnega sistema, za pripravo,
spremljanje in dopolnjevanje vzgojno-izobraževalnih programov na področju predšolske vzgoje, osnovnega in usmerjenega izobraževanja, za razvijanje vsebin, sredstev in metod
vzgojno-izobraževalnega dela v SR Sloveniji.
Svetovalno delo obsega strokovno pomoč pri uvajanju
novih programov in programskih sestavin, sistematično
spremljanje in prenos rezultatov raziskovanj ter izkušenj
prakse zaradi pospeševanja strokovnosti in kvalitete vzgojnoizobraževalnega dela.
Pedagoški nadzor obsega spremljanje in ugotavljanje, kako
se izvajajo vzgojno-izobraževalni programi, nadzor nad
opravljanjem vzgojno-izobraževalnega dela in ugotavljanje
njegove skladnosti z družbenimi smotri ter nadzor nad uresničevanjem pravic učencev in drugih udeležencev do izobraževanja.
3. teza
Razvojno in svetovalno delo ter pedagoški nadzor, določen
„ s tem zakonom, se opravlja na področju vzgoje in varstva
predšolskih otrok, osnovnega in usmerjenega izobraževanja
razen visokega šolstva.
Pedagoški nadzor se opravlja tudi v drugih organizacijah
združenega dela, ki izvajajo ali sodelujejo pri izvajanju izobraževanja, ki omogoča pridobitev javne listine o pridobljeni
izobrazbi.
4. teza
Visoke in višje šole na svojem strokovnem področju skrbijo
za spremljanje in razvoj pouka trok oziroma predmetnih
področij, specialnih metodik in izobraževalne tehnologije ter
dajejo pobude za posodabljanje vsebin in metod izobraževanja na predhodnih stopnjah.
Po dogovoru v izobraževalnih skupnostih, v skladu z izhodišči in smernicami strokovnih svetov teh skupnosti, visoke in
višje šole pripravljajo in v univerzah usklajujejo programske
zasnove in vzhojnoizobraževalne programe za višje, visoko in
podiplomsko izobraževanje ter postopke za ugotavljanje
obsega opravljenih storitev in kvalitete vzgojno-izobraževalnega dela.
5. teza
Razvojno in svetovalno delo pedagoške službe se organizira tako, da omogoča sodelovanje vsem organizacijam, ki
opravljajo za razvoj izobraževanja pomembno strokovno delo,
zlasti še izobraževalnim in raziskovalnim organizacijam ter
strokovnim društvom.
Pri organizaciji in izvajanju svetovalnega dela sodelujejo
visoke in višje šoIp, ki izobražujejo učitelje in vzgojitelje.
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I. Naloge pedagoške službe
6. teza
Razvojno delo v pedagoški službi obsega:
- razvijanje metodologije programiranja vsebin in smotrov
'zgoje in izobraževanja ter spremljanje razvoja znanosti in
itrok, ki so pomembna za pripravo vzgojno-izobraževalnih
irogramov,
- spremljanje razvoja sodobnih izobraževalnih sistemov,
>ouka strok ter razvoja didaktik,
- spremljanje in proučevanje pobud in predlogov, ki jih v
vezi z vsebino in izvajanjem vzgojno-izobraževalnih progranov dajejo udeleženci izobraževanja, izobraževalne organiza:ije, uporabniki in javnost.
- opravljanje strokovnega dela v zvezi s pripravo vzgojnozobraževalnih programov, uveljavljanje skladnosti njihove
:asnove z enotnim vzgojno-izobraževalnim sistemom in s
iodobnimi strokovnimi spoznanji, izkušnjami izobraževalne
irakse ter potrebami in možnostmi uporabnikov in celotne
Iružbe,
- pripravljanje standardov in normativov za opravljanje
zgojnoizobraževalnega dela ter meril za ugotavljanje kvaliete dela izobraževalnih organizacij,
- spremljanje razvoja in uporabe izobraževane tehnologije
loma in v svetu, ugotavljanje potreb po razvoju učnih sredtev in smotrnosti njihovega uvoza, pripravljanje standardov
n normativov učnih sredstev, spremljanje uporabe učbenikov
n drugih učnih sredstev,
- pripravljanje programov učbenikov in strokovno delo v
vezi s potrjevanjem učbenikov,
- opravljanje drugih strokovnih nalog v zvezi z načrtovanem sistema, vsebin in organizacije izobraževanja.
7. teza
Svetovalno delo v pedagoški službi obsega:
- svetovanje ter strokovno pomoč pedagoškim vodjem,
jčiteljem in vzgojiteljem pri odpravljanju pomanjkljivosti in
>ri posodabljanju dela,
- spremljanje razvoja načinov, oblik in metod vzgojnozobraževalnega dela, prenašanje raziskovalnih rezultatov in
zkušenj prakse ter oblikovanje obud za raziskovanje,
- pospeševanje uvajanja novih načinov, oblik in metod
^zgojnoizobraževalnega dela v skladu s sodobnimi didaktičnimi spoznanji,
- organiziranje skupinskih oblik svetovanja in strokovnega
zpopolnjevanja pedagoških delavcev,
- drugo svetovalno delo v zvezi z uvajanjem novih vzgojnozobraževalnih programov in v zvezi z razvijanjem in organizianim uvajanjem inovacij v vzgojno-izobraževalno delo.
8. teza
S pedagoškim nadzorom se ugotavlja skladnost vzgojnojobraževalnega dela in pedagoškega vodenja z zakonom in
Irugimi predpisi, z vzgojno-izobraževalnimi programi in s
odobnimi pedagoškimi spoznanji, uresničevanje družbenih
motrov vzgoje in izobraževanja ter uresničevanje pravic
ičencev in drugih udeležencev do izobraževanja.
9. teza
Za učinkovitejše razvojno delo se v posameznih izobražealnih oziroma vzgojno-varstvenih organizacijah lahko orgalizira eksperimentalno preverjanje vzgojno-izobraževalnih
>rogramov, učnih sredstev, metod in oblik vzgojno-izobraže'alnega dela.
Eksperimentalno preverjanje iz prejšnjega odstavka se
ahko organizira, če s tem soglašata organ, ki opravlja pedajoški nadzor, in organ upravljanja izobraževalne oziroma
'zgojno-varstvene organizacije.
Organ, ki opravlja pedagoški nadzor, spremlja eksperimenalno preverjanje. Če ugotovi, da bi bil zaradi tega lahko
igrožen razvoj učencev ali njihove pravice do izobraževanja,
ako preverjanje ustavi.
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III. Način in organizacija dela pedagoške službe
10. teza
Naloge pedagoške službe po tem zakonu opravlja
Zavod SR Slovenije za šolstvo (v nadaljnjem besedilu:
zavod).
11. teza
Zavod opravlja strokovna dela za Strokovni svet SR Slovenije za vzgojo in izobraževanje in za strokovne svete izobraževalnih skupnosti, tako da:
- proučuje in razvija znanja, potrebna za usmerjanje razvoja
vzgojno-izobraževalnega sistema in oblikovanje vzgojno-izobraževalnih programov v skladu s sodobnimi spoznanji znanosti in strok ter v skladu z družbenimi razvojnimi usmeritvami,
- pripravlja strokovna gradiva za proučitev posameznih
vprašanj v zvezi z vsebino in organizacijo izobraževanj in v
zvezi z drugimi nalogami Strokovnega sveta SR Slovenije za
vzgojo in izobraževanje ter opravlja zanj administrativno delo,
- spremlja in analizira izvajanje izobraževanja ter daje
pobude in predloge izobraževalnim organizacijam. Strokovnemu svet SR Slovenije za vzgojo in izobraževanje in strokovnim svetom izobraževalnih skupnosti, organom družbeno
političnih skupnosti in ustanoviteljem izobraževalnih organizacij,
- pripravlja program življenja in dela osnovne šole ter
vzgojni program za predšolsko vzgojo,
- na podlagi izhodišč in usmeritev Strokovnega sveta SR
Slovenije za vzgojo in izobraževanje in strokovnih svetov
izobraževalnih skupnosti pripravlja programske zasnove in
vzgojno-izobraževalne programe za srednje izobraževanje ter
za domove učencev,
- opravlja druge strokovne naloge v skladu s potrebami
dela Strokovnega sveta SR Slovenije za vzgojo in izobraževanje ter strokovnih svetov izobraževalnih skupnosti.
12. teza
Pri opravljanju svojih nalog na območju, kjer živijo tudi
pripadniki italijanske in madžarske narodnosti, sodeluje
zavod s samoupravno interesno skupnostjo za prosveto in
kulturo italijanske oziroma madžarske narodnosti.
13. teza
Pri opravljanju svojih nalog zavod sodeluje z ustreznimi
organi in organizacijami v drugih socialističnih republikah in
ppkrajinah ter razvija mednarodne stike.
14. teza
Zavod najmanj enkrat letno poroča Izvršnemu svetu Skupščine SRS in izvršnim svetom skupščin občin, izobraževalnim
skupnostim, skupnostim otroškega varstva ter Strokovnemu
svetu SR Slovenije za vzgojo in izobraževanje o stanju in
problematiki vzgoje in izobraževanja na območju SR Slovenije.
Na zahtevo izvršnega sveta skupščine občine ali občinske
izobraževalne skupnosti oziroma skupnosti otroškega varstva
zavod poroča o stariju ali o posameznih vprašanjih iz problematike vzgoje in izobraževanja na območju občine.
15. teza
Zavod ima organizacijske enote za območja, ki jih določi
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije po predhodnem mnenju
izvršnih svetov občinskih skupščin.
Vodilni delavec zavoda, ki vodi organizacijsko enoto za
območje, mora izpolnjevati pogoje za pedagoškega svetovalca.
16. teza
Naloge pedagoškega nadzora in z njim povezano svetovalno delo opravljajo pedagoški svetovalci. Pedagoški svetovalci so delavci s posebnimi pooblastili in odgovornostmi.
Pedagoški svetovalec mora imeti visoko strokovno izobrazbo ter najmanj 5 let delovnih izkušenj pri vzgojno-izobraževalnem delu.
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Pedagoški svetovalci v tistih strokah, kjer si ni mogoče
pridobiti visoke strokovne izobrazbe, morajo imeti najmanj
tako stopnjo strokovne izobrazbe, kot je predpisana za opravljanje dela učitelja ali vzgojitelja na ustreznem področju.
17. teza
Pedagoški svetovalci opravljajo pedagoški nadzor v skladu
z letnim programom dela zavoda. Pregled so dolžni opraviti
tudi na zahtevo organa upravljanja, poslovodnega organa ali
strokovnega organa izobraževalne oziroma vzgojno-varstvene organizacije, skupnosti učencev oziroma sveta staršev, krajevne skupnosti, izobraževalne skupnosti ali skupnosti otroškega varstva, ustanovitelja, pristojnih organov družbeno političnih skupnosti in v vseh drugih primerih, ko so
obveščeni o nepravilnostih v vzgojno-izobraževalnem delu.
Pri opravljanju nadzora ima pedagoški svetovalec pravico
in dolžnost prisostvovati pouku, izpitom in drugim oblikam
vzgojno-izobraževalnega dela ter se seznanjati s celotnim
vzgojno-izobraževalnim delom organizacije.
Izobraževalne organizacije morajo pedagoškemu svetovalcu dati podatke o organizaciji in izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela in druge podatke, ki so mu potrebni za opravljanje pedagoškega nadzora, ter dovoliti vpogled v pedagoško
dokumentacijo, ki jo vodijo v skladu s posebnimi predpisi.
Poslovodni organ izobraževalne organizacije sodeluje s
pedagoškimi svetovalci pri opravljanju nadzora.
18. teza
Če s tem zakonom ni drugače določeno, se pri opravljanju
pedagoškega nadzora primerno uporabljajo določbe 70.
člena zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu

Skupščine SR Slovenije ter republiških upravnih organih (Ur.
I. SRS, št. 24/79, št. 12/82 in 39/85).
19. teza
Pedagoški svetovalec, ki pri opravljanju pedagoškega nadzora ugotovi kršitev predpisa, neustrezno izvajanje vzgojnoizobraževalnega programa ali strokovne pomanjkljivosti in
nepravilnosti pri vzgojno-izobraževalnem delu, odredi
ukrepe, da se kršitve in pomanjkljivosti odpravijo, in določi
rok za njihovo odpravo.
Če so zaradi nepravilnosti pri vzgojno-izobraževalnem delu
bistveno prizadete pravice učencev in drugih udeležencev do
izobraževanja ali je ogroženo uresničevanje družbenih smotrov vzgoje in izobraževanja, lahko pedagoški svetovalec
hkrati z zahtevo za ugotavljanje odgovornosti začasno prepove delavcu opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela do
odločitve pristojnega organa o odgovornosti delavca.
Zoper odločbo pedagoškega svetovalca o ukrepih iz prvega
in drugega odstavka te teze je dovoljena pritožba na republiški upravni organ, pristojen za vzgojo in izobraževanje. Pritožba ne zadrži izvršitve ukrepa začasne prepovedi opravljanja vzgojno-izobraževalnega dela.
20. teza
Zavod opravlja svoje delo po letnem programu dela, ki ga
določi direktor zavoda potem, ko je pridobil mnenja republiškega upravnega organa, pristojnega za vzgojo in izobraževanje, Strokovnega sveta SRS za vzgojo in izobraževanje, Izobraževalne skupnosti Slovenije in Skupnosti otroškega varstva Slovenije.

GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE
PREDLOG

PROGRAMA

za ugotovitev

pogojev in

skrajševanje delovnega

meril za

in

podaljševanje

obratovalnega časa (ESA-35)
Na osnovi 9. a člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih je pripravljen predlog
Programa za ugotovitev pogojev in meril za skrajševanje
delovnega in podaljševanje obratovalnega časa, v skladu z
opredeljitvami v drugem in tretjem odstavku tega člena.
Program je bil pripravljen v sodelovanju s strokovnimi
V skladu z Resolucijo o politiki uresničevanja družbenega
plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990, v letu 1986 (Uradni
list SRS št. 43/85) ter na podlagi 10. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih (Uradni list
SRS št. 5/86) je Skupščina SR Slovenije dne ....
sprejela
PROGRAM ZA UGOTOVITEV POGOJEV
IN MERIL ZA SKRAJŠEVANJE
DELOVNEGA IN PODALJŠEVANJE
OBRATOVALNEGA ČASA
1. CILJI SPREMINJANJA DELOVNEGA ČASA
Cilji skrajševanja delovnega in podaljševanja obratovalnega
časa so predvsem:
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službami Republiškega komiteja za delo in Zveze sindikatov Slovenije.
Izvršilni odbor Gospodarske zbornice Slovenije je predlog Programa sprejel na svoji seji 13. maja 1986 in sprejel
sklep, da se Program predloži v sprejem Skupščini SR
Slovenije.
- zagotavljanje višje družbeno-ekonomske razvitosti na
osnovi boljšega izkoriščanja delovnega časa in delovnih sredstev, povečevanje obratovalnega časa, povečanje proizvodnje
in produktivnosti dela, povečanje dohodka in zagotavljanje
drugih pozitivnih rezultatov v organizacijah združenega dela,
- izboljšanje delovnih razmer delavcev in kakovosti življenja vsega prebivalstva, zlasti na področju kakovosti zaposlovanja in zaposlenosti, na področjih humanizacije dela, zdravja
zaposlenih in na drugih področjih, ki vplivajo na kakovost
življenja.
II. NAMEN PROGRAMA
Delavci v delovnih organizacijah ali tudi v posameznih
temeljnih organizacijah združenega dela (v nadaljevanju:
organizacijah združenega dela) lahko v skladu s tem programom poizkusno skrajšajo delovni čas, da se ugotovijo pogoji
in strokovne podlage za selektivno skrajševanje delovnega
časa in podaljševanje obratovalnega časa.
poročevalec

Za izvajanje programa moramo zagotoviti osnove za:
- proučitev možnosti za spreminjanje delovnega časa in
- določitev pogojev in meril za skrajševanje delovnega in
podaljševanje obratovalnega časa.
Za dosego osnov iz prejšnjega odstavka opredelujemo
pogoje, način in spremljanje izvajanja preizkusa skrajšanja
delovnega časa, zlasti pa:
- pogoje, ki jih mora izpolnjevati organizacija združenega
dela, ki želi preizkusno uvesti skrajšani delovni čas,
- naloge in obveznosti organizacije združenega dela, ki
preizkusno uvaja skrajšani delovni čas,
- merila za izbor organizacij združenega dela, ki bodo
preizkusno skrajševale delovni čas,
- osnove za določitev obsega skrajšanega delovnega časa,
- trajanje preizkusa,
- oblikovanje komisije za spremljanje in uvajanje skrajšanja delovnega in podaljševanje obratovalnega časa in
- končne določbe.
III. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI
ORGANIZACIJA ZDRUŽENEGA DELA, KI ŽELI
PREIZKUSNO UVESTI DELOVNI ČAS
Vsaka organizacija združenega dela s področja gospodarstva, ki se odloča za preizkusno skrajševanje delovnega časa,
mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. Nadpovprečna uspešnost poslovanja v primerjavi z rezultati poslovanja v svoji dejavnosti v SR Sloveniji.
Za ocenjevanje te uspešnosti se uporabljajo naslednji kazalniki:
- dohodek na delavca
- dohodek na povprečna uporabljena poslovna sredstva
- del čistega dohodka za OD in skupno porabo delavcev v
OZD na delavca
- akumulacija na delavca
- akumulacija na povprečno uporabljena poslovna sredstva
- fizična produktinost.
Uspešnost poslovanja se ocenjuje za dobo preteklih treh
let. Navedeni kazalniki se ugotavljajo po metodolgiji, ki jo
uporablja Gospodarska zbornica Slovenije s plošnimi združenji za primerjanje rezultatov gospodarjenja med organizacijami združenega dela enake ali sorodne dejavnosti.
2. Zagotoviti mora podaljševanje obratovalnega časa oziroma koriščenje delovnega časa znotraj sedanjega obratovalnega časa, v odvisnosti od obsega skrajševanja delovnega
časa, pri čemer mora upoštevati tudi izmeničnost dela.
3. Organizacija združenega dela mora zagotoviti odpravo
dela preko polnega delovnega časa oziroma omejiti uporabo
takega dela v izjemnih primerih v skladu z zakonom.
4. Zagotovljeno mora biti manjkajoče število delavcev oziroma možnost prezaposlitve morebitnih presežkov delavcev,
če pride do takih primerov z uvajanjem skrajšanega delovnega časa.
»
5. Organizacija združenega dela zagotovi izboljšanje delovnih in življenjskih razmer delavcev.
IV. NALOGE IN OBVEZNOSTI DELOVNE
ORGANIZACIJE ALI TEMELJNE ORGANIZACIJE
ZDRUŽENEGA DELA, KI PREIZKUSNO UVAJA
SKRAJŠANI DELOVNI ČAS
1. Organizacija združenega dela pripravi analizo, s katero
preveri izpolnjevanje pogojev, presodi možnosti za prerazporejanje delovnega časa, presodi možnost za preizkusni prehod na skrajšani delovni čas in določi obseg skrajšanja in
razporeditev delovnega časa, v skladu z opredelitvami pogojev III. poglavja.
2. Organizacija združenega dela pripravi program ukrepov in
aktivnosti za delo v skrajšanem delovnem času. S tem programom opredeljeni ukrepi morajo zagotoviti v predvidenih rokih
zlasti:
- boljšo izrabo delovnih sredstev
- podaljševanje obratovalnega časa strojev in naprav
- racionalizacija izrabe delovnega časa
- povečanje proizvodnje in še posebej produktivnosti dela
- izboljšanje delovnih in življenjskih razmer delavcev
poročevalec

- izboljšanje rezultatov po kazalnikih iz točke 111/1, glede na
predhodno obdobje in primerjalno skupino.
V programu ukrepov organizacija združenega dela predvidi
tudi druge ukrepe in aktivnosti (npr. ukrepi za izboljšanje
učinkovitosti dela in poslovanja, ukrepi za izboljšanje varstva
pri delu, ukrepi za organiziran prevoz z dela in na delo, ukrepi
za odpravo oziroma zmanjšanje obsega dela prek polnega
delovnega časa, idr.)
3. Organizacija združenega dela pripravi ustrezne spremembe in dopolnitve samoupravnih splošnih aktov, upoštevaje izdelano analizo in program ukrepov in aktivnosti za deto
v skrajšanem delovnem času.
4. Organizacija združenega dela pred začetkom izvajanja preizkusa pridobi soglasje Republiškega komiteja za delo, v
skladu s prejetimi spremembami Zakona o delovnih razmerjih. Organizacija združenega dela predloži skupno z vlogo za
izdajo soglasja še:
- analizo izpolnjevanja pogojev
- program ukrepov in aktivnosti
- mnenje Zveze sindikatov Slovenije
- mnenje Gospodarske zbornice Slovenije.
5. V času trajanja prizkusnega uvajanja delovnega časa
organizacija združenega dela sprotno spremlja rezlultate v
skladu s sprejetim programom ukrepov in aktivnosti.
Poročilo o doseženih rezultatih preizkusnega skrajševanja
delovnega časa je organizacija združenega dela dolžna
posredovati Komisiji po periodičnem in zaključnem računu,
na način, ki ga določi Komisija.
V. MERILA ZA IZBOR ORGANIZACIJ
ZDRUŽENEGA DELA, KI BODO PREIZKUSNO
SKRAJŠEVALE DELOVNI ČAS
Število delovnih organizacij, znotraj katerih se v organizacijah združenega dela preizkusno uvaja skrajšanje delovnega in
podaljševanje obratovalnega časa je praviloma omejeno na
največ 30 organizacij.
Pri izboru organizacij združenega dela, ki preizkusno skrajšujejo delovni čas se upoštevajo naslednja merila:
- uspešnost poslovanja
- različnost dejavnosti
- teritorialni vidik
- delež dejavnosti v okviru gospodarstva.
VI. OSNOVE ZA DOLOČITEV OBSEGA
SKRAŠANEGA DELOVNEGA ČASA
V preizkusnem obdobju uvajanja skrajšanega delovnega
časa je največje možno skrajšanje na 36 ur tedensko.
Skrajšani delovni čas določijo delavci sami. Pri tem odločanju je potrebno upoštevati, poleg že naštetih pogojev še:
- možnosti uvajanja dodatnih delovnih izmen
- racionalnejšo opredelitev delovnega časa
- smotrno ureditev prihoda in odhoda na oziroma z dela.
VII. TRAJANJE PREIZKUSA
Trajanje preizkusa skrajšanja delovnega časa je 2 leti.
Preizkus skrajšanja delovnega časa lahko organizacija združenega dela začne izvajati s 1. januarjem ali 1. julijem v
tekočem letu.
Če v času trajanja preizkusa skrajšanja delovnega časa
delavci v organizaciji združenega dela ugotovijo, da ne izpolnjujejo več pogojev za njegovo izvajanje, preizkus prekinejo
in o tem obvestijo Republiški komite za delo.
Po preteku preizkusa skrajšanja delovnega časa lahko
Republiški komite za delo izda soglasje o podaljšanju preizkusa, na podlagi predloga organizacije združenega dela, če
le-ta izpolnjuje naloge in obveznosti, določene v programu
ukrepov in aktivnosti za skrajševanje delovnega časa.
VIII. OBLIKOVANJE KOMISIJE ZA SPREMLJANJE
IN UVAJANJE SKRAJŠANEGA DELOVNEGA IN
PODALJŠEVANJE OBRATOVALNEGA ČASA
Za hitrejšo realizacijo nalog, ki so opredeljene s tem programom, ustanovi Republiški komite za delo Komisijo za sprem21

Ijanje preizkusnega uvajanja skrajšanega delovnega časa za
izdajo soglasij, za pripravo predloga izbora organizacij združenega dela, ki bodo vključeni v ta preizkus, za spremljanje
izvajanja programov v izbranih organizacijah združenega dela
in za druge strokovne naloge.
Sestava komisije:
Komisija ima 9 članov, ki jih delegirajo:
- Skupščina SR Slovenije
- Republiški komite za delo
- RS Zveze sindikatov Slovenije
- organizacije združenega dela (5 članov)
Sedež Komisije je na Republiškem komiteju za delo.
Naloge komisije:
Komisija ima zlasti naslednje pristojnosti in naloge:
- organizira, koordinira, spremlja in proučuje aktivnosti, ki
jih določa ta program
- z nuđenjem strokovne pomoči sodeluje z organizacijami
združenega dela pri njihovih aktivnostih za uvedbo preizkusa
skrajšanja delovnega časa
- opravlja izbor organizacij združenega dela za izvajanje
preizkusa
- spremlja izvajanje programov, ukrepov in aktivnosti v
organizacijah združenega dela, vključno s stalnim stikom in
obiski v organizacijah
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- izbere in angažira strokovne institucije za pripravo in
izvedbo strokovnih nalog, povezanih s poiskusom skrajševanja obratovalnega časa
- pripravlja strokovne podlage za oblikovanje mnenj, predloge za izdajo soglasij in za opredelitev izbora organizacij
- po končanem preizkusu v organizacijah združenega dela
pripraviti na podlagi strokovnih ocen pooblaščene institucije
poročilo o rezultatih uvajanja skrajšanega delovnega časa v
preizkusnem obdobju
- in druge naloge.
Delo komisije urejuje poseben poslovnik.
IX. KONČNE DOLOČBE
Organizacije združenega dela, ki so v skladu s svojim planom izrabe delovnega časa za leto 1986 že skrajšale delovni
čas po programu razporeditve delovnega časa v drugi polovici tega leta, se pri izdaji soglasja v poizkusno trajanje skrajševanja delovnega časa všteje tudi čas od 1. 1. 1986 do I. 7.
1986, če je bilo to skrajšanje uvedeno skladno s tem programom.
Ta program začne veljati 8 dan po objavi v Uradnem listu
SRS.

poročevalec

Iz

Skupščine

SFRJ

NOVI PREDPISI

Merila za določanje statusa gospodarsko
manj

razvitih

območij

• Razvitost proizvajalnih sil in rezultati njihovega delovanja - osnovna merila za
določanje stopnje gospodarske razvitosti republik in avtonomnih pokrajin
• Družbeni proizvod, stopnja zaposlenosti in nabavna vrednost osnovnih sredstev
- kazalci za uporabo merila
• Status nerazvitih se bo določal na podlagi mejnih vrednosti treh temeljnih
kazalcev
• Ko nerazvita družbenopolitična skupnost doseže mejno vrednost v dveh
kazalcih, od katerih je eden družbeni proizvod, se uvede prehodno obdobje
Delegati v Zboru republik in
pokrajin novega, četrtega sklica, bodo začeli svojo aktivnost
v Skupščini SFRJ z usklajevanjem stališč republiških in pokrajinskih skupščin o osnutku
odloka o merilih in kazalcih za
določanje stopnje gospodarske razvitosti republik in avtonomnih pokrajin in mejnih
vrednostih za določanje gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin.
Osnutek tega, zelo dolgo
pričakovanega in zelo pomembnega skupščinskega akta so oblikovali v Zveznem izvršnem svetu in ga poslali
Skupščini SFRJ v redni postopek.
Merila o stopnji
razvitosti
Že s prvo določbo predloženega sklepa so določena dva
temeljna kriterija, na podlagi
katerih se bo po letu 1990 določala stopnja gospodarske
razvitosti republik in avtonomnih pokrajin - razvitost proizvajalnih sil in rezultati delovanja proizvajalnih sil.
V obrazložitvi osnutka odloka o teh merilih se poudarja,
da je razvoj proizvajalnih sil, ki
je najneposrednješi dejavnik
ekonomskega in socialnega
razvoja, poudarjen v vseh političnih, ekonomsko-političnih
in planskih dokumentih. Stopporočevalec

nja in dinamika njihovega razvoja bo po splošni oceni odločilno vplivala na uresničevanje
ekonomske enakopravnosti
republik in avtonomnih pokrajin, na spremembo njihove gospodarske in socialne strukture, povečanje produktivnosti
in učinkovitosti gospodarjenja
na višjo raven, s tem pa tudi na
zagotavljanje boljših skupnih
materialnih, življenjskih in delovnih pogojev ljudi.
Toda v obrazložitvi se hkrati
tudi poudarja, da se s samim
upoštevanjem
materialne
komponente proizvajalnih sil,
brez upoštevanja njenega ekonomskega učinka, ne bi mogla
objektivno izraziti stopnja gospodarske razvitosti določene
družbenopolitične skupnosti.
Zaradi tega je potrebno upoštevati tudi delež človeškega
faktorja, ki je druga in še kako
pomembna komponenta, od
katere so v mnogočem odvisni
skupni rezultati delovanja proizvajalnih sil. Prav ti rezultati
so predloženi kot drugo merilo
za določanje stopnje gospodarske razvitosti republik in
avtonomnih pokrajin po letu
1990.
Kazalci za uporabo
meril
Za uporabo teh meril bi se
po predloženi rešitvi v osnutku

odloka uporabljali trije kazalci
- družbeni proizvod celotnega
gospodarstva po prebivalcu,
potem stopnja zaposlenosti v
družbenem sektorju, merjena
s številom zaposlenih na tisoč
delovno sposobnih prebivalcev in nabavna vrednost aktivnih osnovnih sredstev v družbenem sektorju gospodarstva
po delovno sposobnem prebivalcu. Dva zadnja kazalca bi
zagotavljala uporabo prvega
merila (razvitost proizvajalnih
sil), medtem ko bi prvi kazalec
omogočal pregled rezultatov
delovanja proizvajalnih sil, kar
je drugo merilo za oceno ravni
gospodarske razvitosti določene republike ali pokrajine.
Predloženi kazalci so, kot se
navaja v obrazložitvi, rezultat
teorijsko-metodoloških potreb
in tudi zahtev, da se ti kazalci
oblikujejo na uporabi večjega
števila drugih podatkov. Na ta
način bi kazalci poleg vzpostavljanja določenega odnosa
do meril, zagotavljali popolnej-

šo informacijo o posameznih
vprašanjih in omogočali njihovo statistično spremljanje.
Po predloženi rešitvi bi se
pri določanju stopnje gospodarske razvitosti in iskanju
vseh možnosti razvoja republik in avtonomnih pokrajin
uporabljali tudi drugi kazalci,
predvsem tisti, ki so rezultat
upoštevanja določenih specifičnosti gospodarske strukture
in tudi drugi elementi, ki so
pomembni za-oceno možnosti
njihovega razvoja. Ti kazalci in
elementi bi bili predmet posebnih analiz, morali pa bi
omogočiti popolnejši vpogled
v celotno razvojno sposobnost
določene republike ali avto- »
nomne pokrajine.
S posebnim določilom so
predložene mejne vrednosti za
določanje gospodarsko manj
razvitih republik in avtonomnih pokrajin, in to za vsakega
od treh že omenjenih kazalcev.

OSNUTEK ODLOKA O MERILIH IN KAZALCIH ZA
DOLOČANJE STOPNJE GOSPODARSKE RAZVITOSTI REPUBLIK IN AVTONOMNIH POKRAJIN IN MEJNIH VREDNOSTI ZA DOLOČANJE GOSPODARSKO
MANJ RAZVITIH REPUBLIK IN AVTONOMNIH POKRAJIN - AD 749
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Po obrazložitvi osnutka odloka so bile izhodiščne predpostavke pri predlaganju teh
vrednosti naslednje: da prestavljajo startno osnovo za
ocenjevanje nezadostne gospodarske razvitosti po letu
1990 in tudi da se določajo
fiksno in glede na poprečje države. Potem, da se mejne vrednosti gibljejo do dveh tretjin,
ko se govori o prvem kazalcu
(družbeni proizvod oziroma za
pet do 10 indeksnih točk več,
ko se govori o drugih dveh kazalcih (stopnja zaposlenosti in
nabavna vrednost osnovnih
sredstev).

Na podlagi tega so tudi predložene mejne vrednosti, in to: za
družbeni proizvod - 70 odstotkov, za stopnjo zaposlenosti v
družbenem sektorju glede na
tisoč delovno sposobnih prebivalcev - 80 odstotkov in za
nabavno vrednost aktivnih osnovnih sredstev v družbenem
sektorju gospodarstva glede
na delovno sposobnost prebivalca - 75 odstotkov od poprečja države.
Z osnutkom odloka je predvideno tudi tako imenovano
prehodno obdobje. Takšno
obdobje bi nastalo, ko bi gospodarsko manj razvita repu-

blika ali avtonomna pokrajina
dosegla predvideno mejno
vrednost pri dveh, od možnih
treh, kazalcih, od katerih mora
biti eden družbeni proizvod, in
ko bi se to ocenilo na podlagi
celotne materialno-finančne
možnosti razvoja vsake republike in avtonomne pokrajine
za ustrezno plansko obdobje.
V tem primeru bi po obrazložitvi iz osnutka odloka nadaljnji
razvoj teh družbenopolitičnih
skupnosti bil spodbujen z
zmanjšanim obsegom spodbujevalnih ukrepov.
Večji pomen mejne vrednosti
družbenega proizvoda, glede

na ostala dva kazalca, je dan v
tem določilu zaradi tega, ker
se meni, da ta kazalec vsebuje
največje, najpopolnejše in najobjektivnejše število podatkov
in informacij o stopnji razvitosti nekega območja.
Na koncu je s posebnim določilom urejena tudi metodologija za določanje kazalcev, ki
se uporabljajo za prikazovanje
stopnje gospodarske razvitosti
republik in avtonomnih pokrajin. To se bo opravilo na podlagi podatkov Zveznega zavoda
za statistiko iz zadnjega leta, ki
s takimi podatki razpolaga, po
načelu čistih dejavnosti.

MananKotaf jLn«?
F M rha
Uredniški
glasila Skupščine SR Slovenije: Silva Jereb (predsednica). Ilija Bregar, Marko Herman, Gojmir Komar,
Gre odbor
r M der
OdaovomTuredn?k' MarfanV™T. n.£
? L
° ' viM PSeničny. Vid štempihar, Anka štrukelj. Andrija Vlahović Janez Zaje in in Marjan Gogala Sku š£°
Ivan Lovrič (Drediednik? dr Traf^n r-n^i lbor4 T
P ,ćl"a,SR[Slovenije, Ljubljana. Šubičeva 4. telefon (061) 217-123 - Uredniški odbor glasila Skupščine SFRJ dr.
Jovanoulć
Vui?n dr Mi ad1n Stevanovi^ SlS Ii!"
. Milenko Lojič, Janez Lukač, Slavica Markovič. Huso Sadončič, Irena Uszodi, Boris Stefanovski. Aleksandar
3M-U9•Titk ČGPDelo"
'"0(?9?v°rni uredmk: Teođor 0MĆ - Naslov uredništva: Skupščina SFRJ. Beograd, Trg Marksa i Engelsa 13, telefon (011)
Naročninske zadeve: telefon^061) 219-914
* * dmarjev ~ Letna naročnina 1.500 dinarjev - Žiro račun: Skupščina SR Slovenije, Ljubljana, 50100-845-50204 -

Ljubljana, 3. 6.1986

KONSTITUIRANJE

SKUPŠČINE

SLOVENIJE-7.

28.

in

maja

SR

1986

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE

Zakonodajno-pravna komisija

predsednik:
podpredsednika:

predsednik:
podpredsednik:
člani:

Miran Potrč
Marija Zupančič-Vičar
Jože Knez

generalni sekretar:
Marko Herman
namestnica generalnega
sekretarja:
Erika Vrhunec
ZBOR
ZDRUŽENEGA
DELA
predsednik:
podpredsednik:
sekretarka:

Valentin Dvojmoč
Franc Jelen
Ana Repanšek

ZBOR OBČIN
predsednik:
podpredsednik:
sekretar:

Vlado Beznik
Miro Steržaj
Viljem Veršaj

DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR
predsednica:
podpredsednik:
sekretarka:

Valerija Škerbec
Jože Stegne
Tina Bitenc-Pengov

KOMISIJE
Skupščine SR Slovenije

člani izmed znanstvenih,
strokovnih in javnih delavcev s področja pravnih znanosti:
dr. Franc Arhar, dr. Marko
llešič, Tit Stanovnik, Ivan
Žužek.
Komisija za mednarodne odnose
predsednik:
podpredsednik:
člani:

Andrej Škerlavaj
Drago Seliger
Geza Bačič, Danilo Bašin, Ciril
Baškovič, Danijel Božič, Štefan Čahuk, Rado Lorger, Aleksander Ravnikar. Marija Sekirnik, Dušan Skok, Bogomir
Slavec
.t
člani izmed znanstvenih, Rudi Čačinovič, Silvo Devetak,
strokovnih in javnih de-*Dušan Dolinar, Andrej Rant,
lavcev:
dr. Danilo Turk.
Komisija za narodnosti
predsednica:
podpredsednika:
člani:

Komisija za volitve, imenovanja in
administrativne zadeve
predsednik:
podpredsednica:
člani:
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Ivan Godec
Ivanka Šulgaj
Tone Anderlič, Helga Brodnik,
Alojz Jožef, Slavko Osredkar,
Rudi Petan, Jadran Pišot, Emil
Štern, Tomaž Tušar, Maks
Večko, Mihael Žilavec.

Tone Jerovšek
Marjan Kotar
Marjana Koren, Peter Marinkovič, Marjan Markovič, Miran
Ocepek, dr. Bogomir Sajovic,
Dušan Semolič, Ivko Spetič

Majda Poljanšek
Ernest Eory, Marino Orlando
Franc Finkšt, Helena Gaj, Evgen Koša, Sandro Kravanja,
Tone Pavček, Amalija Petronio, Silvano Sau, Istvan Szomi, Drago Žerjal.

Komisija za pravosodje
predsednica:'
podpredsednik:
člani:

Eva Naglič
Igor Lučovnik
Marina Bohinec, Marino Domio, Marjan Kotar, Sonja Lokar, Franc Polič, Tatjana Škrinjar, Vida Vidovič

člani izmed
znanstvenih, strokovnih
in javnih delavcev:
Mitja Deisinger, dr. Ivan Kristan, Breda Lokar-Gaspari,
Dušan Požar
Komisija za vprašanja borcev NOV
predsednik:
podpredsednik:
člani:

Leopold Pernuš
Marjan Jelen
Jože Cerkovnik, Joško Lojen,
Milan Ogris, Ivan Pinterič, Hajrudin Rožič, Franc Vrviščar,
Pavle Žavbi.

SKUPNA DELOVNA TELESA ZBOROV
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE
Skupina delegatov vseh zborov za spremljanje
uresničevanja planskih aktov
predsednik;
podpredsednik:
člani:

Komisija za družbeno nadzorstvo
predsednik:
podpredsednik:
člani:

Vili Tomat
Ludvik Golob
Konrad Breznik, Jurij Damjanovič, Marjan Jelen, Milan Marinič, Erna Ritlop, Zdravko
Šteger, Branko Žunec.

Komisija za vloge in pritožbe
predsednik:
podpredsednica:
člani:

Marjan Lenarčič
Silva Gorjup
Jožica Berlisk, Alenka BizjakNussdorfer, Jože Bubnič, Peter Jekovec, Mitja Jurjec, Albin
Kanduč, Zlatko Leskovšek, Miroslav Paškvan, Jože Topolovec, Marija Zver.
Komisija za informiranje
predsednik:
podpredsednik:
člani:

Črtomir Mesarič
Rado Roter
Ciril Baškovič, Anton Bensa,
Danijel Božič, Roman Bric,
Tomislav Ivič, Adrijana Logar,
Milena Sedovnik, Drago Seliger, Miljana Slavec, Janez
Usenik.
Komisija za varstvo človekovega okolja
predsednica:
podpredsednik:
člani:

Božena Ostrovršnik
Avguštin Lah
Marjan Ažnik, Todor Dmitrovič, Franc Filipčič, Miralem
Imširovič, Duško Kos, Jože
Maljevac, Janko Mikeln, Drago Mislej, Iztok Ostan, Janez
Potrč, Jože Sraka, Miloš Vengust, Miroslav Zupan.

Valentin Dvojmoč
Jože Korinšek
Silva Bauman-Čenčič, Janez
Bratkovič, Željko Cigler, Mitja
Jenko, Štefan Kadoič, Janez
Kocijančič, Jože Krašoveci
Franjo Križmančič, Jože Marolt,
Igor Požar, Živko Pregl, Darinka Smrke, Jože Turnšek.

Skupina delegatov vseh zborov za proučevanje
aktov iz pristojnosti zborov Skupščine SFR
Jugoslavije
predsednik:
podpredsednik:
člani:

Jože Knez,
Martin Mlinar,
Andrej Božič, Janez Drnovšek,
Franc Gerbec, Duša Holožan-Sedaj, Franc Hribar, Igor
Kadunc, Vlado Klemenčič, Jože Matjašec, Rado Roter, Bojan Šefman, Janez Šinkovec,
Jože Šušmelj, Ivan Vitežnik.

Skupina delegatov vseh zborov za družbene
dejavnosti
predsednica:
podpredsednik:
člani:

Marija Zupančič-Vičar
Boštjan Kovačič
Šarika Horvat, Marjan Jelen,
Majda Poljanšek, Vika Potonik, Jože Stegne, Nada Užmah, Hermin Vidoz, Anton
Žagar

člani izmed delegatov v Viktorja Gorjup, Savin Jogan,
skupščinah samouprav- Mirina Zupančič, Franc Liponih interesnih skupnosti glavšek, Janko Kralj.
za področje družbenih
dejavnosti za območje
republike:

Komisija za spremljanje izvajanja zakona
o združenem delu
predsednik:
podpredsednica:
člani:

Janez Šinkovec
Silva Bračko-Božič
Valentin Dvojmoč, Alfonz
Grame, Marjan Gregorčič, Gorazd Mazej, Jožica Puhar, Bogomir Sajovic, Valerija Škerbec, Anka Tominšek
člani izmed znanstve- prof. dr. Širne Ivanjko, prof.
nih, strokovnih in javnih dr. Štefan Ivanko, prof. dr.
delavcev:
Ladislav Rupnik, Janez Šlibar, prof. dr. Ivan Turk.
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Skupina delegatov vseh zborov za splošno
ljudsko obrambo in družbeno samozaščito
predsednik:
podpredsednik:
člani:

Vlado Beznik
Vili Tomat
Vlado Gorjup, Fanc Hribar,
Alojz Kampuš, Albin Kanduč,
Zoran Klemenčič, Žarko Kodermac, Silvo Komar, Janez
Medja, Mladen Radojčič, Jože
Raušl, Erna Ritlop, Slavko
Soršak, Branko Varga.
priloga poročevalca
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ODBORI
Zbora združenega dela
Odbor za družbenoekonomske odnose In razvoj
Mitja Jenko
Vinko Keržan
Bojan Antončič, Doroteja Dermota, Filip Jelen, Janez Kamnik, Jože Kolar, Sonja Kremavc, Zlatka Meško-Štok, Mitja Močivnik, Nevio Paliska, Miloš Piščanec, Franc Šmigoc,
Tanja Terlevič-Halozar, Jože
Vouri.
Odbor za družbenopolitični sistem

Odbor za finance
predsednik:
podpredsednica:
člani:

predsednik:
podpredsednik:
člani:

predsednik:
podpredsednica:
člani:

Jože Antolin
Vida Jeter
Sonja Čuješ-Plešej, Jože Dunaj, Anica Jedlovčnik, Brane
Kastelic, Boris Knavs, Aleksandra Kokelj, Anton Količ, Angela Mihelin, Jurij Mušič, Mira
Skaza, Jana Tušek.

Drago Samastur
Mimica Avsec
Mirko Kaluža, Jože Kovač, Andrej Kumar, Tomaž Pavletič,
Jure Pejič, Alojz Petek, Metod
Sedej, Matija Sever, Anton Vrhovnik.

Odbor za urejanje prostora ter stanovanjska in
komunalna vprašanja
predsednik:
podpredsednik:
člani:

Stanislav Brglez
Vladimir Mušič
Gvido Burja, Janez Gorišek,
Vincenc Janič, Milan Juvančič, Igor Križman, Jože Lemut,
Edo Metličar, Vera Rep, Jože
Strmec.

ODBORA
Družbenopolitičnega zbora

Odbor za finance in kreditno-monetarno politiko

Odbor za družbenoekonomske odnose

predsednik:
podpredsednik:
člani:

predsednik:
podpredsednik:
člani:

Igor Kadunc
Alojz Lindner
Miroslav Bolčina, Bojan Bratec, Branka Car, Sonja Helbl,
Marija Jerebic, Božidar Kaloper, Jana Kavtičnik, Branko
Maljevac, Brane Merhar, Žarko Mihalič, Ivanka Petan.

Odbor za kmetijstvo
predsednik:
podpredsednik:
člani:

Jože Korinšek
Željko Cigler
Robert Cerne, Janko Goleš,
•Joško Lojen, Milan Marinič,
Vika Potočnik, Živko Pregl,
Darinka Smrke, Jože Stegne,
Jože Šteh.

Odbor za družbenopolitični sistem
Janez Bratkovič
Geza Džuban
Matjaž Cerar, Evgen Ferluga,
Majda Kristl, Stane Modic,
Franc Planinšek, Janko Porenta, Dragomir Sila, Franc
Sunčič, Benjamin Terčon, Rudolf Trobiš, Drago Zagore.

predsednik:
podpredsednica:
člani:

Slavko Soršak
Jolanda Kos
Tone Anderlič, Ivanka Klopčič,
Duško Kos, Marjan Kotar, Marjan Lenarčič, Črtomir Mesarič,
Dušan Rebolj, Emil Roje, Dušan Semolič, Jože Utenkar, Gita Vončina.

ODBORI
Zbora občin
Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj
predsednik:
podpredsednik:
člani:

Janez Kocijančič
Milan Ritonja
Matija Blažič, Ivica Kavčič, Janez Kučan, Marjan Kukman,
Roman Lebar, Joža Senica,
Tone Simonič, Miloš Varga,
Marko Vraničar.

PREDSEDSTVO
Socialistične republike Slovenije
predsednik:
člani:

Odbor za družbenopolitični sistem
predsednik:
podpredsednik;
člani:

priloga poročevalca

Uroš Dular
Franc Tetičkovič
Janja Domitrovič, Geza Farkaš, Tone Ipavic, Angela Kuhar, Pavle Leban , Jože Marolt,
Ludvik Mastnak, Ivan Torkar,
Cveto Vidmar.

člana po položaju:

France Popit
Alojz Briški
Ivo Fabinc
Majda Gaspari
Boris Majer
Andrej Marine
Janez Stanovnik
Milan Kučan
Franc Šetinc
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DELEGATI
Družbenopolitičnega
1. Tone ANDERLIČ
2. Geza BAČIČ
3. Ciril BAŠKOVIČ
4. Jožica BERLISK
5. Marina BOHINEC
6. Danjel BOŽIČ
7. Konrad BREZNIK
8. Željko CIGLER
9. Robert ČERNE
10. Ernest EORY
11. Franc FAŠALEK
12. Alfonz GRAMC
13. Franc GREŠAK

zbora Skupščine SR Slovenije
14. Franc HRIBAR
15. Miralem IMŠIROVIĆ
16. Marjan JELEN
17. Albin KANDUČ
18. Vlado KLEMENČIČ
19. Ivanka KLOPČIČ
20. Jože KNEZ
21. Silvo KOMAR
22. Marjana KOREN
23. Jože KORINŠEK
24. Duško KOS
25. Jolanda KOS

IZVRŠNI SVET
Skupščine SR Slovenije
predsednik:
podpredsednika:

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Marjan Kotar
Branko KOVŠE
Marjan LENARČIČ
Zlatko LESKOVŠEK
Joško LOJEN
Sonja LOKAR
Milan MARINIČ
ČrtMESARIČ
Marino ORLANDO
Božena OSTROVRŠNIK
Tone PAVČEK
Leopold PERNUŠ

Dinko Leskovšek

Dušan Šinigoj
Bogomila Mitič
Janez Bohorič
Boris Frlec
člani:
Judita Arko-Rakovec, Tomaž
Ertl, Milan Jelene, Vladimir
Franci Pivec
Kavčič, Alojz Klemenčič, Milan
Kneževič, Stane Kotnik, Pavel
Kune, Janko Kušar, Dinko Leskovšek,
Bogomila Mitič,
Miha Ribarič
Franci Pivec, Miha Ribarič, Milivoj Samar, Cvetka Selšek,
Milivoj Samar
Uroš Slavinec, Jože Strle, Rudi Sepič, Marjan Šiftar, Peter
Toš, Erik Vrenko, Tomaž Vu- Cvetka Selšek
ga, Janez Zaje.
Izmed članov Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije so imenovani:
Uroš Slavinec
Tomaž Ertl
- za republiškega sekretarja
za notranje zadeve
Milan Jelene
- za predsednika Republi- Jože Strle
škega komiteja za promet in
zveze
Vladimir Kavčič
- za predsednika Republi- Rudi Šepič
škega komiteja za kulturo
Alojz Klemenčič
- za predsednika Republi- Marjan Šiftar
škega komiteja za tržišče in
splošne gospodarske zadeve
Milan Kneževič
za predsednika Republiškega Peter Toš
komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Erik Vrenko
Stane Kotnik
- za predsednika Republiškega komiteja za borce in vojaške invalide
Tomaž Vuga
Pavel Kune
- za predsednika Republiškega komiteja za energetiko
Janko Kušar
- za republiškega sekretarja Janez Zaje
za ljudsko obrambo

38.
39.
40.
41.
32.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Amalija PETRONIO
Vika POTOČNIK
Miran POTRČ
Emil ROJC
Drago SELIGER
Dušan SEMOLIČ
Darinka SMRKE
Slavko SORŠAK
Jože STEGNE
Valerija ŠKERBEC
Emil STERN
Gita VONČINA
Mihael ŽILAVEC

- za predsednika Republiškega komiteja za zdravstveno
in socialno varstvo
- za predsednico Republiškega komiteja za turizem in
gostinstvo
- za predsednika Republiškega komiteja za vzgojo in
izobraževanje ter telesno
kul1
turo
- za predsednika Republiškega komiteja za zakonodajo
- za predsednika Republiškega komiteja za družbeno
planiranje
- za predsednico Republiškega komiteja za mednarodno sodelovanje
- za predsednika Republiškega komiteja za industrijo in
gradbeništvo
- za predsednika Republiškega komiteja za drobno gospodarstvo
- za republiškega sekretarja
za finance
- za predsednika Republiškega komiteja za informiranje
- za predsednika Republiškega komiteja za delo
- za predsednika Republiškega komiteja za raziskovalno dejavnost in tehnologijo
- za predsednika Republiškega komiteja za varstvo
okolja in urejanje prostora
- za republiškega sekretarja
za pravosodje in upravo.

priloga poročevalca

KONSTITUIRANJE SKUPSCIN
SAMOUPRAVNIH INTERESNIH
SKUPNOSTI ZA PODROČJA
DRUŽBENIH DEJAVNOSTI*
Skupščina
IZOBRAŽEVALNE SKUPNOSTI SLOVENIJE
predsednik:
podpredsednik:
predsednica
Zbora uporabnikov:
predsednica
Zbora izvajalcev:

Niko Žibret
Boris Gabrič
Viktorija Gorjup
Silva Vaupot

Skupščina
RAZISKOVALNE SKUPNOSTI SLOVENIJE
predsednik:
namestnik predsednika:
predsednik
Zbora uporavnikov:
predsednik
Zbora izvajalcev:

Savin Jogan
Božidar Hribernik
Srečo Naraks
Franc Lobnik

Skupščina
KULTURNE SKUPNOSTI SLOVENIJE
predsednik:
namestnica predsednika:
predsednik
Zbora uporabnikov
predsednik
Zbora izvajalcev:

Sergij Pelhan
Mirina Zupančič
Jože Humer
Aleš Jan

Skupščina
ZDRAVSTVENE SKUPNOSTI SLOVENIJE
predsednik:
namestnik predsednika:
predsednik
Zbora uporabnikov:
predsednik
Zbora izvajalcev:

Henrik Pušnik
Ivan Bindas
Jože Debevc
Borut Kocijančič

Skupščina
SKUPNOSTI SOCIALNEGA VARSTVA
SLOVENIJE
predsednica:
Alojzija Planinšek
namestnica predsednice:
Anjuta Škoberne
•Skupščina republiških samoupravnih interesnih skupnosti na področjih vzgoje
in izobraževanja, raziskovalne dejavnosti, kulture, zdravstva in socialnega varstva, ki enakopravno z zbori Skupščine SR Slovenije odločajo o vprašanjih s teh
področij, so se konstituirale na sejah v mesecu maju 1986.

priloga poročevalca
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SEJE ZBOROV SKUPŠČINE SFRJ

KONSTITUIRANA SKUPSCINA SFRJ
NOVEGA SKLICA
Na sejah Zveznega zbora in Zbora republik in pokrajin, ki sta bili 15. in 16. maja
verificiran mandat vseh izvoljenih delegatov v zbore, objavljene volitve
skupščinskih funkcionarjev in vseh delovnih teles in izvoljen nov Zvezni izvršni
svet
Skupščina Socialistične federativne republike Jugoslavije
je bila po volitvah v republikah in avtonomnih pokrajinah
konstituirana na sejah Zveznega zbora in Zbora republik in
pokrajin, ki sta bili 15. maja 1986.
Na ločenih sejah zborov je bil prvega dne verificiran mandat
izvoljenih delegatov, potem pa sta zbora izvolila svoje predsednike in podpredsednike.
Potem pa sta v okviru vprašanj iz enakopravnega delovnega
področja oba zbora skupaj izvolila predsednika in podpredsednika Skupščine SFRJ. Prav tako sta oba zbora izvolila

predsednike in člane svojih delovnih teles in skupnih delovnih
teles zbora in imenovala generalnega sekretarja Skupščine
SFRJ.
Naslednjega dne, 16. maja, sta zbora izvolila predsednika in
člane Zveznega izvršnega sveta, imenovala zvezne sekretarje
in njihove namestnike, zveznega javnega tožilca in guvernerja
Narodne banke Jugoslavije in izvolila predsednika in sodnika
dišča H693
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9°slavije in predsednika Zveznega so-

Konstituiranje Skupščine SFRJ novega sklica
Ivo Vrandečić prvi predsednik Skupščine SFRJ četrteoa
delegatskega sklica
9 Za podpredsednika Skupščine SFRJ izvoljen Nedjo Borkovič, za generalnega
sekretarja imenovan Ljubomir Bulatovič
® Konstituirana skupna delovna telesa zbora
Pod predsedstvom novoizvoljene predsednice Zveznega zboraMilke Gligorijević-Takeve (SR Makedonija)
so delegati v Zveznem zboru in Zboru republik in
pokrajin nadaljevali s skupnim obravnavanjem vprašanj iz enakopravnega delovnega področja obeh
zborov.
Na dnevnem redu so imeli izvolitev predsednika in
podpredsednka Skupščine SFRJ, izvolitev predsednika
in članov skupnih delovnih teles zborov in tudi imenovanje generalnega sekretarja in namestnika generalnega sekretarja Skupščine SFRJ,
Temu delu zasedanja zborov so prisostvovali tudi
Radovan Vlajković, predsednik Predsedstva SFRJ in
člani Predsedstva Stane Dolanc in Veselin Djuranović
predsednik predsedstva CK ZKJ Vidoje Žarkovič člani
Predsedstva Hamdija Pozderac; Mitja Ribičič, Nikola
Slojanović in sekretar Predsedstva Dimče Belovski,
potem predsednica Zveznega izvršnega sveta Milka
Planine, delegacija članov Sveta federacije, predsednik Zvezne konference SZDLJ Aleksandar Grličkov,
predsednik Predsedstva Zbora Zveze sindikatov Jugoslavije Lazar Djodjič, predsednik Ustavnega sodišča
Jugoslavije Josip Trajković in predsednica Predsedstva Zveze socialistične mladine Slovenije Silviia
Zugič-Rijavec.
Volitev predsednika Skupščine SFRJ
Predlog, da se za predsednika Skupščine SFRJ z
enoletnim mandatom izvoli Ivo Vrandečić, delegat v
Zboru republik in pokrajin iz SR Hrvaške, je podal v
imenu Komisije Skupščine SFRJ za volitve in imenovanja Stanko Tomić (SR Bosna in Hercegovina).

Najprej je obvestil delegate, da je ta predlog pripravljen v skladu z vrstnim redom zastopanosti republik in
avtonomnih pokrajin na najvišjih funkcijah v Skupščini
SFRJ od 1982. leta do leta 1990, ki ga je določil Koordinacijski odbor Predsedstva Zvezne konference SZDLJ
za uresničevanje kadrovske politike v organih in organizacijah federacije.
Pri oblikovanju predloga, da se Ivo Vrandečić izvoli
za predsednika Skupščine SFRJ, je komisija, kot je
poudaril Tomič, upoštevala, da je Vrandečić že več let
pomemben družbenopolitični delavec v organih Zveze
komunistov in Socialistične zveze delovnega ljudstva,
predstavnik v Saboru SR Hrvaške in delegat v Skupščini SFRJ prejšnjega sklica.
Poleg tega ima tovariš Vrandečić dolgoletne izkušnje v samoupravnem organiziranju in poslovanju organizacij združenega dela, kot član številnih teles in asociacij združenega dela pa si je pridobil bogate politične
izkušnje in temeljito znanje o naši ekonomski politiki in
problemih združenega dela. Kot družbenopolitični
delavec se je Vrandečić prav tako izkazal kot dosleden
in brezkompromisen borec za nadaljnji razvoj socialističnega samoupravljanja, za dosledno uresničevanje
Titovih idej bratstva in enotnosi, za krepitev skupnosti
in skladni napredek vseh narodov in narodnosti v Jugoslaviji.
Na koncu obrazložitve predloga za izvolitev predsednika Skupščine je Tomić dejal: »Upoštevajoč celotno
dejavnost in bogate izkušnje tovariša Vrandečića,
menim in mislim, da je takšno tudi vaše mnenje, da bo
on kot predsednik Skupščine SFRJ veliko prispeval k
reševanju zapletenih problemov nadaljnjega razvoja
priloga poročevalca
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naš£ družbe in ekonomskega sistema in premagovanja
sedanjih težav našega razvoja«.
Delegati Zveznega zbora, potem pa tudi delegati v
Zboru republik in pokrajin so javno in soglasno sprejeli
ta predlog in izvolili Iva Vrandečića za predsednika
Skupščine SFRJ z enoletnim mandatom.
Težišče skupščinskih aktivnosti
Po izvolitvi je novoizvoljeni predsednik dal slovesno
izjavo in spregovoril prisotnim:
»Situacija, v kateri se nahaja naša družba in zapletenost nalog, ki so pred nami, zahtevajo od vseh nas
izredne napore in verjamem, da lahko tudi v vašem
imenu rečem, da pri vseh nas obstaja pripravljenost za
takšno delo.«
Po besedah Vrandečića bo težišče aktivnosti v
Skupščini na nadaljnjem razvoju družbenoekonomskega in družbenopolitičnega sistema na temelju
samoupravljanja in predvsem na uresničevanju dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije. Naloge, na
katerih se bo skupščina angažirala v tem letu, so navedene v delovnih programh skupščinskih zborov, vsekakor pa se bodo le-te dopolnjevale v skladu s potrebami
družbene prakse, še posebno pa z nalogami, ki bodo
za Skupščino SFRJ izhajale iz stališč in dokumentov, ki
bodo sprejeti na 13. kongresu Zveze komunistov Jugoslavije.
Glavni cilji in naloge v prihodnjem obdobju so prestrukturiranje gospodarstva zaradi nadaljnjega intenzivnega razvoja modernih proizvajalnih sil, odpravljanje vzroka zastoja v razvoju samoupravljanja, odločanje delavskega razreda o rezultatih svojega dela in
nadaljnja krepitev enotnosti Jugoslavije na temelju
enakopravnosti narodov in narodnosti.
O prihodnjem skupščinskem delu je Vrandečič dejal:
»Naša prizadevanja morajo biti usmerjena na doseganje soglasja pri takšnih rešitvah, ki bodo predstavljale optimalne rešitve za celotno jugoslovansko
področje, za našo celotno skupnost. Toda kot vemo,
optimum celote po pravilu ni suma optimuma delov te
celote. Pri doseganju takšnih optimalnih rešitev bo
pomembna vloga Zveznega izvršnega sveta. Potrebno
je težiti k sprejemanju realnih načrtov našega dela, ki
bodo upoštevali vse relevantne faktorje za sprejemanje
kvalitetnih sklepov in pustiti dovolj časa, da bi se načrti
in predlogi kvalitetno proučili v skupščinah republik in
avtonomnih pokrajin oziroma v ustreznih orgnaih
družbneopolitičnih organizacij. Prav tako si je
potrebno prizadevati, da bodo sprejeti delovnih načrti
realizirani v določenih rokih, ker je edino na ta način
mogoče uresničiti obseg predvidenih nalog in zagotoviti kolikor toliko stopnjo istočasnega delovanja posameznih predpisov.«
Izvolitev podpredsednika Skupščine SFRJ
V nadaljevanju seje sta se zbora izrekla o predlogu
Komisije Skupščine SFRJ za volitve in imenovanja, da
se za podpredsednika Skupščine SFRJ z enoletnim
mandatom izvoli Nedjo Borković, delegat v Zboru
republik in pokrajin iz SAP Kosova.
Stanko Tomič, predstavnik komisije, je pri obrazložitvi tega predloga podal nekatera pojasnila v zvezi z
izvolitvijo podpredsednika Skupščine SFRJ. V skladu z
določbama prvega odstavka 309. člena Ustave SFRJ,
po katerih ima Skupščina enega ali več podpredsednikov, je v poslovniku o skupnem delu zborov Skupščine
SFRJ predvideno, da se zbora odločata o številu pod-

predsednikov Skupščine SFRJ pred izvolitvijo podpredsednika Skupščine SFRJ.
Glede na to, da je temeljna funkcija podpredsednika,
da nadomešča predsednika Skupščine v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti in upoševajoč, da mandat podpredsednika traja eno leto, je komisija predlagala, da ima Skupščina v tem mandatnem obdobju
enega podpredsednika.
Pri pripravi tega predloga, je dejal Tomič, je bilo
sprejeto stališče, po katerem vse republike in avtonomni pokrajini pri funkcijah predsednika in podpredsednika skupščine SFRJ in predsednika obeh zborov
uresničujejo enakopravno zastopanost v osemletnem
obdobju pri vsaki od teh funkcij.
Delegati obeh zborov so sprejeli predlog komisije, da
se v tem mandatnem obdobju izvoli en podpredsednik
skupščine SFRJ in so soglasno izvolili za to enoletno
obdobje delegata Nedjo Borkovića, ki je potem dal
slovesno izjavo.
Izvolitev predsednika in članov
skupnih delovnih teles zborov
Delegati so potem nadaljevali z delom in so obravnavali predlog za izvolitev predsednika in članov skupnih
delovnih teles zborov Skupščine SFRJ, ki ga je v imenu
Komisije za volitve in imenovanja podal Djordje Jankovič (SR Srbija). Jankovič je obvestil delegate, da je ta
predlog pripravljen v skladu z določbami poslovnika o
skupnem delu zborov Skupščine SFRJ, s katerimi je
določeno, da se predsednik in člani komisije volijo iz
vrst delegatov v zborih Skupščine SFRJ. Pri tem se
upošteva enaka zastopanost delegatov iz obeh zborov
in volitev najmanj po enega delegata iz vsake republike
oziroma avtonomne pokrajine v sestav komisije.
V teh določbah je prav tako določeno, da lahko v
komisije delegirajo svoje predstavnike družbenopolitične in druge organizacije, prav tako pa so lahko člani
tudi iz vrst znanstvenih, strokovnih in javnih delavcev.
Prav tako je tudi določeno, da se predsedniki komisij
volijo iz vrst delegatov za dve leti, člani pa za štiri leta.
Jankovič je prav tako poudaril, da se je pri pripravi
predloga prav tako upoštevala enakopravna zastopanost republik in avtonomnih pokrajih pri teh funkcijah.
Pri pripravah je bilo uresničeno sodelovanje z ustreznimi telesi republiških in pokrajinskih skupščin.
Delegati so potem soglasno sprejeli predlog komisije
in izvolili naslednja skupna delovna telesa:
Komisija Skupščine SFRJ za volitve in imenovanja
(izvoljena predhodno na ločenih sejah zborov): predsednik llijaz Kurteši, delegat v Zveznem zboru in člani:
Stanko Tomič, Bečir Bambur, Milivoj Jurinjak, Efimija
Kojkova, Dušan Benčič, Aleksander Jovanović in
Bogdan Tankosić, delegati v Zveznem zboru in Djordje Peklić, Obran Stanišić, Franjo Cipriš, Tahir Kadriu,
Tone Ferenc in Djordje Jankovič, delegati v Zboru
republik in pokrajin in tudi delegirani člani Zvezne
konference SZDLJ: Jovan Dejanovič in Refki Dauti,
člani Predsedstva Zvezne konference SZDLJ, Vojislav
Popovič predsednik Komisije za mednarodne odnose
CK ZKJ in Branislav Lazić, član Zvezne konference
SZDLJ:
Komisija Skupščine SFRJ za ustavna vprašanja:
predsednik Ivo Vrandečič, delegat v Zboru republik in
pokrajin in člani: delegati v Zveznem zboru Jusuf Alagič, Milka Grigorijevič-Takeva, Janko Pučnik, dr. Kurteš Salihu, Rudolf-Rudi Sova, dr. Mijat Šukovič, Lazo
Tesla in dr. Miodrag Trifunovič in delegati v Zboru
republik in pokrajin Krsta Avramovič, Nedjo Borković,
Jože Globačnik, Ferhad Kotorić, Živan Marelj, Duško
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Popovski in Vojo Srzentić; iz vrst znanstvenih, strokovnih in javnih delavcev Mojsa Miljković, diplomirani
pravnik iz Novega Sada, dr. Branislav Ivanović, profesor Pravne fakultete v Titogradu, dr. Gašo Mijanović,
profesor Pravne fakultete v Sarajevu, dr. Surja Pupovci
in dr. Ciril Ribičič in delegirani član Gospodarske zbornice Jugoslavije Nikola Filipović.
Administrativna komisija Skupščine SFRJ: predsednik Emin Dobradžić, delegat v Zboru republik in
pokrajin in člani: Redžep Hamiti, Zoran Ijac, Janez
Lukač, Velimir Šljivančanin, Bogdan Šunderič, Terezija Taradi in Metodi Zvrcinov, delegati v Zveznem
zboru in Ištvan Berdal, Muzafer Ismail, Stanko Kuftič,
Vinko Radišič, Jože Sintič in Janoš Šreder,, delegati v
Zboru republik in pokrajin.
Komisija Skupščine SFRJ za informiranje: predsednik Šandor Dobo, delegat v Zveznem zboru in člani:
Riza Aljaj, Ibrahim Hadžič in Jovan Kandič, delegati v
Zveznem zboru in Vlasta Cazin, Janez Drnovšek, Slavica Veljanoska in Milibor Jovanovič, delegati v Zboru
Republik in pokrajin.
Komisija Skupščine SFRJ za ugotavljanje istovetnosti besedil v jezikih narodov Jugoslavije: predsednik
Jusuf Alagič, delegat v Zveznem zboru in člani komisije:
Sekcija za srbohrvaški jezik: Biljana Stajic, delegat
v Zveznem zboru, Sofija Mašovič, delegat v Zboru
republik in pokrajin in dr. Branislav Ostojič, profesor
Pedagoške fakultete v Nikšiću.
Sekcija za hrvaški knjižni jezik: Vjekoslava Katavič,
delegat v Zveznem zboru in Drago Sušeč, delegat v
Zboru republik in pokrajin.
Sekcija za srbohrvaški oziroma hrvaškosrbski jezik
ijekavskega izgovora, ki je v uradni rabi v SR Bosni in
Hercegovini: Jusuf Alagič, delegat v Zveznem zboru,
Maksim Balorda, delegat v Zboru republik in pokrajin,
dr. Milan Šipka, znanstveni sodelavec v inštitutu za
mednarodne odnose v Sarajevu in dr. Josip Baotič,
znanstveni sodelavec v Inštitutu za književnost v Sarajevu.
Sekcija za slovenski jezik: Gojmir Komar, delegat v
Zveznem zboru in Ivan Zelenšek, delegat v Zboru
republik in pokrajin.
Sekcija za makedonski jezik: Živko Vasilevski, delegat v Zveznem zboru in Zlatan Mitev, delegat v Zboru
republik in pokrajin.
Sekcija za jezik albanske narodnosti (albanski
jezik): Nazmi Rahmani, delegat v Zveznem zboru in
Cipa Hirmete, delegat v Zboru republik in pokrajin,
Isak Sema in Isak Bojcinica, profesorja filozofske fakultete.
Sekcija za jezik madžarske narodnosti (madžarski
jezik): Šandor Dobo, delegat v Zveznem zboru,
Andreja Peič, delegat v Zboru, republiški sekretar SIS
za informiranje SAP Vojvodine in Zoltan Sergej, diplomirani pravnik v pokoju iz Novega Sada.
Komisija Skupščine SFRJ za vloge in predloge:
predsednik Jože Marolt, delegat v Zveznem zboru in
člani: Vukašin Bulatovič, Djurica Lancuski in Hišen
Ramadani, delegati v Zveznem zboru in Abdulah
Bunjaku, Andjelko Kružičevič, Novak Rodič in Božo
Tadič, delegati v Zboru republik in pokrajin.
Komisija Skupščine SFRJ za varstvo in izboljšavanje okolja: predsednik dr. Marjan Rožič, delegat v
Zvenem zboru in člani: Miroslav Belovič, Marija Herman, Žarko Kolenda, Bahredin Osmani, Klimentije
Popovski, Radivoje Ščekič in Šandor Velez, delegati v
Zvenem zboru in Silva Bauman-Čenčič, Branko Filipović, Predrag Petrovski, Djenio Radič, Ljiljana Stanišič,
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Miodrag Veljkovič, Sava Veselinov in Branko Žigan,
delegati v Zboru republik in pokrajin; iz vrst znanstvenih, strokovnfh in javnih delavcev dr. Aljajdin Abazi,
Mihailo Brajovič, Mihai Gluhak in Zvonimir Devide,
izredni član Jugoslovanske akademije znanosti in
umetnosti in delegirani člani iz Gospodarske zbornice
Jugoslavije - Milan Komirič, samostojni svetovalec v
GZJ, iz Stalne konference mest Jugoslavije - Tarik
Karavdić, generalni sekretar Stalne konference in iz
Predsedstva Konference Zveze socialistične mladine
Jugoslavije - Češko Sandi, strokovno-politični delavec.
Komisija Skupščine SFRJ za znanost: predsednik
dr. Slobodan-Ajga Gligorijevic, delegat v Zvenem
zboru in člani Dragica Bistrovič, dr. Jovica Jovanovski, Mirko Maslovar, Branislav Milovanovič, Dušan
Plestenjak, Nazmi Rahmani in Emina Zaimovič, delegati v Zveznem zboru in Čedomir Djuranovič, Ivica
Grubišič, Abaz Kazazi, dr. Aleksandar Kalmar, dr.
Miran Mejak, dr. Jelka Miljković, Siniša Spasov in
Milenko Stanič, delegati v Zboru republik in pokrajin;
iz vrst znanstvenih, strokovnih in javnih delavcev dr!
Vlahov Bubica, znanstveni sodelavec v Ekonomskem
inštitutu, dr. Štefica Ahtijarevič, dr. Anton Vratuša in
akademik profesor Tihomir Vukovič, in delegirani člani
iz Zveze SIS za znanost Jugoslavije - dr. Zdravko
Crnojevič, profesor Agronomske fakultete v Zagrebu in
Peter Kune, član Poslovodnega odbora slovenskih
železarn, iz Gospodarske zbornice Jugoslavije - dr.
Mihajlo Lasica, sekretar Koordinacijskega odbora za
izboljševanje dela in poslovanja v Gospodarski zbor-'
niči, iz Skupnosti univerz Jugoslavije - dr. Petar Dokič,
redni profesor Tehnološke fakultete v Novem Sadu in
predsednik Komisije za znanstveno delo Skupnosti in
iz Sveta za znanstveno delo v oboroženih silah Jugoslavije - polkovnik dr. Milovan Stoiljkovič
Komisja Skupščine SFRJ za kmetijstvo: predsednik
Branislava Trivič, delegat v Zveznem zboru in člani:
Žiga Azenič, Stanko Cerjak, Kiril llievski, Dragoljub
Jakić, Desimir Jovanovič, Branislav Milovanovič in
Miloš Vasič, delegati v Zveznem zboru in Ištvan Berdal, Abaz Kazazi, Stevan Kišpal, Franci Križmančič,
Zlatan Mitev, Draško Popovič, dr. Milorad Stanojevič
in Sava Veselinov, delegati v Zboru republik in pokrajin; iz vrst znanstvenih in strokovnih delavcev: dr.
Branko Lazič, dekan Agronomske fakultete v l^ovem
Sadu in delegirani člani iz Gospodarske zbornice
Jugoslavije - Tome Kuzmanovski, sekretar Splošnega
združenja za kmetijstvo in prehrambeno industrijo in iz
Zadružne zveze Jugoslavije - Sokolj Nimani, član
Predsedstva in sekretar Zadružne zveze Jugoslavije.
Komisja Skupščine SFRJ za spremljanje uporabe
poslovnika v Skupščini SFRJ: predsednik Pavle
Tasevski, delegat v Zboru republik in pokrajin in člani:
Ante Beneti, Riza Gaši in Borislav Krajina, delegati v
Zveznem zboru in Tomislav Knežević, Franci Križmančič, Milivoje Popadić in Sinan Sahiti, delegati v Zboru
republik in pokrajin; iz vrst znanstvenih in strokovnih
delavcev: dr. Omer Ibrahimović, profesor Fakulete
političnih znanosti v Sarajevu, Jakša Markovič, sekretar Sekretariata za zakonodajo SR Črne gore, Franci
Grad, Višji predavatelj na Pravni fakulteti Univerze
Edvarda Kardelja v Ljubljani in Dragoljub Vukašinović,
javni pravobranilec SAP Vojvodine.
Komisija Skupščine SFRJ za spremljanje izvajanja
zakona o združenem delu: predsednik Djemšit Duriči,
delegat v Zboru republik in pokrajin in člani: Burhan
Ademi, Jože Breznikar, Gabrijela Hrman, Janez Kern,
Antun Kusturin, Zdravko Marić, Marko Martinović, Ivo
priloga poročevalca

Modronja, Zuhra Mundjić, Trajče Serafimovski, Momčilo šaletić, Branislav Vještica, Al|i Zenuni in Anton
Zrnić, delegati v Zveznem zboru in Luka Bročilo,
Marko Matkovič, Martin Mlinar. Sauda Muminagič,
Toplica Nedeljković, Blagoja Šiljanovski in Janoš
Šreder, delegati v Zboru republik in pokrajin in delegirani člani iz Centralnega komiteja ZKJ - Uglješa Uzelac, član CK ZKJ in izvršni sekretar Predsedstva CK
ZKJ, iz Gospodarske zbornice Jugoslavije - dr. Tone
Kra&ovec, član Predsedstva GZJ, iz ZZBNOV- Mljuško
Šlbalič, in iz Predsedstva konference Zveze socialistične mladine Jugoslavije - Žarko Rakičević, stro-

kovno-politični delavec.
Na koncu tega dela seje so delegati v Zveznem zboru
in Zboru republik in pokrajin soglasno sprejeli predlog
Komisije za volitve in imenovanja, da se za generalnega sekretarja Skupščine SFRJ imenuje Ljubomir
Bulatović, dosedanji namestnik generalnega sekretarja Skupščine SFRJ.
Ker Komisija za volitve in imenovanja ni določila
predloga za imenovanje namestnika generalnega
sekretarja Skupščine SFRJ je bil sprejet predlog, da se
ta točka dnevnega reda preloži na eno od naslednjih
sej zbora.

SEJA ZBORA SKUPŠČINE SFRJ
ZVEZNI ZBOR
Enotno in uspešno se mora voditi boj za uresničenje
politike ekonomske in družbene stabilizacije
Za predsednika Zveznega zbora z enoletnim mandatom izvoljena Milka
Grigorijević-Takeva, za podpredsednika Vilmoš Molnar, za sekretarja zbora
ponovno imenovan Aleksandar Vujin
Naloga delegatov četrtega sklica je, da še naprej razvijajo delegatsko
skupščino, ki naj bo kraj za demokratično dogovarjanje in samoupravno
usklajevanje posebnih in skupnih interesov in aktivnosti na načelih
vzajemnosti, odgovornosti in solidarnosti.
Prvi seji Zveznega zbora Skupščine SFRJ novega
sklica je predsedoval najstarejši delegat v zboru dr.
Slobodan-Ajga Gligorijević (SR Srbija).
Verifikacija delegatskih mandatov
Po pregledu dnevnega reda seje je zbor najprej izvolil Verifikacijsko komisijo, za predsednico je bila izvoljena Efimija Kojkova, za člane pa Hidajeta Obrvašić,
Ilija Šćekić, Franjo Kostelac, Jože Mešl, Petar Tasev,
Alji Zenuni in Dobrisav Toljević.
Zbor je potem prekinil delo, da bi komisija pripravila
poročilo o rezultatih preteklih volitev za delegate v
Zvezni zbor in da bi bili potem verificirani mandati
novoizvoljenih delegatov.
V nadaljevanju seje je predsednica komisija Efimija
Kojkova podala poročilo o verifikaciji mandatov delegatov v Zveznem zboru Skupščine SFRJ. Po njenih
besedah je Verifikacija komisija, ko je obravnavala
poročilo o rezultatih volitev za delegate v Zvezni zbor
Skupščine SFRJ in druga gradiva Komisije za volitve in
razrešitve delegatov v Zvezni zbor Skupščine SFRJ,
ugotovila, da so izvedeni zakonito in da med volitvami
ni bilo nepravilnost, ki bi lahko vplivale na njihove
rezultate. Ugotovila je, da so bile volitve v predvidenem
roku in da so delegati dobili večino glasov ter da'
komisija ni dobila niti ene pritožbe na izvolitev delegata v Zvezni zbor Skupščine SFRJ.
Zato je komisija predložila zboru, da verificira mandate delegatov, ki so bili izvoljeni v Zvezni zbor v
posameznih republikah in avtonomnih pokrajinah.
Zbor je soglasno sprejel poročilo Verifikacijske
komisije v celoti in na ta način verificiral mandate
novoizvoljenih delegatov. Po glasovanju je predsedujoči Slobodan-Ajga Gligorijević čestital delegatom in
jim zaželel uspešno delo.
priloga poročevalca

Nujna je učinkovitejša uporaba zakona in
sistema v celoti
V nadaljevanju dela je zbor izvolil Komisijo Skupščine SFRJ za volitve in imenovanja, katere sestav bo
objavljen v okviru skupnih delovnih teles obeh zborov.
Potem je bila seja prekinjena, da bi komisija lahko
pripravila predloge za izvolitev predsednika in podpredsednika zbora in tudi predlog za imenovanje
sekretarja zbora.
V nadaljevanju seje so delegati soglasno podprli
predlog Komisije za volitve in imenovanja, da se za
predsednico Zveznega zbora z enoletnim mandatom
izvoli Milka Grigorijević-Takeva (SR Makedonija). V
imenu komisije je predlog obrazložil Aleksandar Jovanovlč (SR Srbija).
Po objavljenem glasovanju je Milka GrigorijevićTakeva dala slovesno izjavo. Predsedujoči SlobodariAjga Gligorijević je čestital novoizvoljeni predsednici
Zveznega zbora in ji zaželel veliko uspeha pri delu.
Ko se je zahvalila za izkazano zaupanje in izvolitev za
predsednika Zveznega zbora, je Milka GrigorijevićTakeva poudarila, da novi delegatski sklic, s tem ko
prevzema odgovornost za uresničevanje ustavnega
položaja in delovanje Zveznega zbora, ki je organ družbenega samoupravljanja in najvišjega organa oblasti v
okvirih pravic in dolžnosti federacije, prevzema tudi
pozitivne izkušnje iz dela dosedanjega sklica in tudi
obveznost, da nadaljuje in še naprej izboljšuje to
prakso. Milka Grigorijević-Takeva je dejala, da je
skupna naloga delegatov četrtega sklica, da naprej
razvijajo delegatsko skupščino, ki je kraj za demokratično dogovarjanje in samoupravno usklajevanje
posebnih in skupnih interesov in aktivnosti na načelih
vzajemnosti, solidarnosti in odgovornosti, za kar
obstajajo vsi pogoji.
Pri tem, ko je poudarila socialistično samoupravlja9

nje, bratstvo in enotnost, enakopravnost narodov in
narodnost] in politiko neuvrščenosti, kar so temeljna
načela našega razvoja, ki so prišla do izraza tudi pri
pripravi resolucije 13. kongresa ZKJ, je dejala, da je ne
samo velika čast, ampak tudi velika odgovornost delati
v delegatski skupščini v tem trenutku, ki zahteva mobilizacijo vseh materialnih in človeških virov za hitrejše
reševanje osnovnih nalog naše družbe.
Po besedah Milke Grigorijevič-Takeve bo ta delegatski mandat soočen z zapletenimi nalogami na področju
uresničevanja opredelitev iz dolgoročnega programa
ekonomske stabilizacije, zagotavljanja pogojev za
stalno samoupravno dohodkovno povezovanje združenega dela na enotnem jugoslovanskem trgu, dograjevanje političnega sistema socialističnega samoupravljanja, učinkovitejšega in doslednejšega izvrševanja
zakonov in dogovorov in krepitve zakonitosti pri delu.
Pri tem se bodo morale sprejemati takšne rešitve, ki
bodo uporabo zakona in sistema v celoti napravile še
bolj učinkovito.
Boj za uresničevanje teh in drugih nalog in ciljev
politike ekonomske in družbene stabilizacije je po
njeni oceni lahko uspešen samo če se enotno in
uspešno vodi na temeljih nadaljnje krepitve samoupravljanja in če postane sestavni del odločanja delovnih ljudi, njihovih samoupravnih organov in celotnega
delegatskega sistema. V tem smislu mora Zvezni zbor v
naslednjem obdobju posvetiti več pozornost metodi
dela, posebno tistim oblikam in vsebinam dela zbora in
delovnih teles, ki bodo zagotovile večje odpiranje k
delegatski bazi, organiziranim socialističnim silam in
znanosti.
Odpravfjati pojave, ki vlečejo nazaj
Prav tako je potrebno nadaljevati s prakso ustvarjanja pogojev za uspešnejše delo Zveznega izvršnega
sveta in zveznih upravnih organov, razvijanja neposredne kontrole delegatske skupščine nad njihovim
delom in izvajanja določene politike ter izvajanja zveznih zakonov in ostalih obveznosti do Skupščine SFRJ
Milka Grigorijevič-Takeva je poudarila, da jđ to
potrebno, ker delovni ljudje dela delegatske skupščine
v tem sklicu ne bodo ocenjevali po številu novih zakonov, ampak po sposobnosti in enotnosti, da se do
konca izkoristijo ogromne rezerve, ki so v samem
sistemu, da se pravilno usmeri uporaba družbenih vlaganj in tudi globoka vera delovnih ljudi v socialistično
samoupravljanje.
Uspeh teh akcij bo po njenem mnenju odvisen v
veliki meri od tega, koliko bomo sposobni, da izkoristimo pobude delovnih ljudi, da hitreje spremenimo
odnose v praksi in da poiščemo odgovore na vprašanja, zakaj se dosledno ne izvajajo program stabilizacije
in sistemski zakoni, zakaj že nekaj časa stagnira produktivnost dela, zakaj se širi nezainteresiranost, kateri
so osnovni vzroki rasti nezaposlenosti, avtarkičnega
razvoja in drugih neugodnih gibanj. Pojave, ki vlečejo nazaj, moramo organizirano in
hitro odpravljati in to s pomočjo vseh zavednih socialističnih sil. To je naša odgovornost ne samo do jugoslovanske skupnosti, ampak tudi do socializma, ki je svetovni proces. V imenu teh opredelitev je Milka Grigorijevič-Takeva na koncu govora zaželela delegatom
uspešen začetek dela, z vedno aktualnimi Titovimi
besedami »od besed k dejanjem«.
Zbor je potem na predlog Komisije za volitve in
imenovanja z obrazložitvijo Aleksandra Jovanoviča za
podpredsednika Zveznega zbora z enoletnim manda10

tom soglasno izvolil Vilmoša Molnarja (SAP Vojvodina), ki je pred zborom podal slovesno izjavo.
Na predlog Komisije za volitve in imenovanja, ki ga je
prav tako obrazložil Aleksandar Jovanovič, je bil za
sekretarja Zveznega zbora ponovno imenovan Aleksandar Vujina.
Volitve predsednika in članov delovnih teles
Prvi dan dela je zbor soglasno sprejel predlog Komisije za volitve in imenovanja o izvolitvi predsednika in
članov delovnih teles Zveznega zbora. Aleksandar
Jovanovič je pri obrazložitvi predloga poudaril, da je
predlog pripravljen v skladu z določili poslovnika Zveznega zbora, pri čemer se je upoštevala enakopravna
zastopanost republik in ustrezna zastopanost pokrajin
pri funkcijah za predsednike delovnih teles. Dejal je, da
so ti predlogi pripravljeni v skladu s poslovniškimi
določili o dveletnem trajanju mandata predsednikov
delovnih teles in v sodelovanju z republiškimi in pokrajinskimi komisijami, ki so pristojne za kadrovska vprašanja.
Pri pripravi predloga za izvolitev delegatov v delovna
telesa Zveznega zbora se je upoštevala enakopravna
razporeditev delegatov v delovnih telesih, je poudaril
Jovanovič. Toda, glede na kratek čas od volitev delegatov do predložitve predloga, je možno, da se v nekaterih primerih niso našle končne rešitve in zato se na
naslednji seji lahko predlagajo ustrezne spremembe.
Zbor je soglasno sprejel predloženi predlog in konstituiral delovna telesa v naslednji sestavi:
Odbor za družbenoekonomske odnose: Radivoj
Tepšić, predsednik in člani: Petar Bendevski, Momčilo Bukilić, Mirko Dimitrijević, dr. Slobodan AjgaGligorijević, Bogdana Glumac-Levakov, Branko Grk,
Redžep Mamiti, Žarko Koienda, Jože Marolt, dr. Radoliub Micić, Stanko Mladenovski, Vilmoš Molnar, Nešet
Zubi, Ljupčo Pivkov, Janko Počuča, Danijel Pučko,
Vjera Radović, Branko Skok, Stanko Tomić, Ivan
Vitežnik in Ratko Vukčević.
Odbor za družbenopolitične odnose: Desimir Jovanovič, predsednik in člani: Riza Aljaj, Todora Arsenievska, Nada Čujič, šandor Dobo, Bogosav Djurič
Peter Hedžet, Mujo Hošo, Ismet Kalezič, Jovan Kandič, Ante Krstulović, Vesna Marinkovič, Zarija Martinovič, Stjepan Novaković, Stevan Petrov, Ivan Pezdirc, Sime Pogorilič, Hišen Ramadani, Janez Sašek,
Radivoje Sčekič, dr. Miodrag Trifunovič in Božidar
Zan.
Odbor za notranjo politiko: Božidar Kovač,predsednik in člani: Jusuf Alagič, Ramo Aljihajdari, Ajsel
Barieva, Ante Benetk Slavko Buiatovič, Luka Djakonovič, Peter Hedžet, Šerif Huduti, Aleksandar Jovanovič, Vučina Jovanovič, Gojmir Komar, Franjo Kostelac, Branko Kostič, Mojse Kostič, Borislav Krajina,
Savo Krsteski, Omer Kurpejovič, Nikša Lunjevič,
Marija Rodič, Vladimir Sazdov in Petar Škorič.
Odbor za zunanjo politiko: dr. Mijat Šukovič, predsednik in člani: Vitomir Boković, Ante Budimir, Marta
Deisinger, Ibrahim Hadžič, Husein Hodžič, Ivan Ivanov, Jusuf Keljmendi, Zoran Kijac, Mojse Kostič, Dragan Malovič, Djanpietro Muzica, Ljiljana Nikolič,
Janko Počuča, Dragi Rakčevič, Sulejman Redžepagić, Silvano Sau, Aleksandar Simovič, Rudolf-Rudi
Sova, Jože Šušmelj, Živko Vasilevski in Azem Zulfičari.
Odbor za ljudsko obrambo: Bogdan Tankosič, predsednik in člani: Mateja Andjelkovič, Ivo Divič, Vaso
Djukanovič, Vilko Jelen, Milan Kocev, Josip Koščec,
Emil Koštomaj, Radoman Lozanovič, Sefidin Ljuši,
priloga poročevalca
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Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR
Slovenije za

II.

in

III.

Periodični delovni načrt za II. in III. trimesečje temelji
na sprejetem programu dela Zbora združenega dela,
Zbora občinin Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR
Slovenije za leto 1986, predlagane pa so določene spremembe v obravnavi nekaterih zadev, ki jih ne bo mogoče
pripraviti v prvotno predvidenih rokih in za katere Izvršni
svet Skupščine SR Slovenije predlaga, da se njihovo
obravnavo odloži na kasnejši čas. Poleg tega v periodični delovni načrt niso vnešene nekatere zadeve, ki so
sicer navedene v programu dela Skupščine SR Slovenije, ker jih bo potrebno najprej obravnavati na delovnih
telesih, ki naj bi ocenila ali je potrebna obravnava tudi na
zborih (take zadeve so npr.: poročilo o nedovoljenih
posegih v prostor, analiza izvajanja zakona o morskem

II. TRIMESEČJE 1986

Seje zborov 28. 5. 1986
1. Poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije v
Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR
Jugoslavije o poteku usklajevanja nekaterih
aktov v Zboru republik in pokrajin Skupščine
SFR Jugoslavije
Predlagatelj: Delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ
Pristojna: Zbor združenega dela
Zbor občin
2. Predlog družbenega dogovora o organiziranju in
financiranju XIV. svetovnih univerzitetnih
poletnih iger leta 1987 v Zagrebu
Predlagatelj: Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ
Pristojna: Zbor združenega dela
Zbor občin
3. Pobuda za sklenitev dogovora o skupnih
temeljih financiranja splošnih družbenih in
skupnih potreb s predlogom dogovora
Predlagatelj: Zvezni izvršni svet
Pristojna: Zbor združenega dela
Zbor občin
4. Zahteva za izdajo soglasja za prijavo
kandidature za organizacijo I. svetovnega paraski prvenstva v Jugoslaviji 1987. leta
Predlagatelj: Letalska zveza Jugoslavije
Pristojna: Zbor združenega dela
Zbor občin
5. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o varstvu pri delu
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Pristojen: Zbor združenega dela

trimesečje

1986

ribištvu, srednjeročni program sodelovanja in aktivnosti
na negospodarskih področjih s sosednjimi državami, njihovimi obmejnimi deželami in županijami ter slovensko
narodno skupnostjo, poročilo o stanju na področju
telesne kulture v SR Sloveniji). Če bodo odbori ocenili,
da je potrebno obravnati zadeve tudi na zborih, bodo lete uvrščene v dnevne rede posameznih sej zborov.
Zbori bodo v II. in III. trimesečju obravnavali tudi teme
in akte iz pristojnosti Zbora republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije, h katerim dajejo soglasje skupščine socialističnih republik in skupščini socialističnih
avtonomnih pokrajin in nekatere zadeve iz pristojnosti
Zveznega zbora Skupščine SFR Jugoslavije.

6. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o zajamčenem osebnem dohodku in
izplačevanju osebnih dohodkov v organizacijah
združenega dela, ki posluje z izgubo
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Pristojen: Zbor združenega dela
7. Osnutek zakona o zaključnem računu o izvršitvi
proračuna SR Slovenije za leto 1985 s
predlogom zakona
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Pristojna: Zbor združenega dela
Zbor občin
8. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o ureditvi določenih vprašanj s področja
varnosti železniškega prometa
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Pristojna: Zbor združenega dela
Zbor občin
9. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o osebnem imenu
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Pristojen: Zbor občin
10. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o matičnih knjigah
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Pristojen: Zbor občin
11. Predlog za izdajo zakona o varnosti v urejenih
kopališčih
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Pristojna: Zbor združenega dela
Zbor občin
12. Izvolitev predsednikov, podpredsednikov in
članov delovnih teles Skupščine SR Slovenije
Predlagatelj: Komisija za volitve, imenovanja in administrativne
zadeve
Pristojni: Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor

13. Izvolitev predsednikov, podpredsednikov in
članov delovnih teles Zbora združenega dela in
Zbora občin Skupščine SR Slovenije
Predlagatelj: Komisija za volitve, imenovanja in administrativne
zadeve
Pristojna: Zbor združenega dela
. Zbor občin
14. Pr&dlog periodičnega delovnega načrta Zbora
združenega dela, Zbora občin in
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR
Slovenije za II. in III. trimesečje 1986
Predlagatelj: Skupina delegatov za pripravo periodičnega delovnega načrta
Pristojni: Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
Seje zborov 18. 6. 1986
1. Poročilo o varnostnih razmerah v SR Sloveniji in
o delu organov za notranje zadeve ter drugih
notranjih zadev v letu 1985
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Pristojni: Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
• Pristojna delovna telesa: odbori za družbenopolitični sistem
Komisija za pravosodje, Komisija za družbeno nadzorstvo Skupina delegatov vseh zborov Skupščine SR Slovenije za splošno
ljudsko obrambo in družbeno samozaščito
Koordinator: Vlado BEZNIK, predsednik Zbora občin Skupščine
SR Slovenije
2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o osnovni šoli
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Pristojni: Zbor združenega dela
Zbor občin
Skupščina Izobraževalna skupnosti Slovenije
Pristojna delovna telesa: odbora za družbenopolitični sistem
Skupina delegatov vseh zborov Skupščine SR Slovenije za družbene dejavnosti
Koordinator: Marija ZUPANČIČ-VIČAR, podpredsednica
Skupščine SR Slovenije
„
3. Predlog zakona o nepravdnem postopku
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Pristojni: Zbor združenega deia
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
Pristojna delovna telesa: odbori za družbenopolitični sistem
Komisija za pravosodje
Koordinator: Valerija ŠKERBEC, predsednica Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenje
4. Predlog zakona o stečaju nad obratovalnicami
samostojnih obrtnikov
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Pristojni: Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
Pristojna delovna telesa: odbori za družbenopolitični sistem,
odbori za družbenoekonomske odnose in razvoj
Koordinator: Vlado BEZNIK, predsednk Zbora občin Skupščine
SR Slovenije
5. Predlog za izdajo zakona o ukrepih za
pospeševanje proizvodnje hrane in
zagotavljanje osnovne preskrbe ter o
samoupravni interesni organiziranosti na teh
področjih
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Pristojna: Zbor združenega dela
Zbor občin
II

A.

Pristojna delovna telesa: odbora za družbenopolitični sistem,
odbora za družbenoekonomske odnose in razvoja, Odbor za
kmetijstvo, odbora za finance
Koordinator: Valentin DVOJMOČ, predsednik Zbora združenega
dela Skupščine SR Slovenije
6. Predlog za izdajo 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: odbora za družbenopolitični sistem
Koordinator: Marija ZUPANČIČ-VIČAR, podpredsednica Skupšine SR Slovenije
7. Predlog družbenega dogovora o zagotovitvi
sredstev za graditev in ureditev spominskega
obeležja »Sremska fronta«
Predlagatelj: Odbor Predsedstva Zvezne konference SZDL Jugoslavije za izgradnjo in ureditev spominskega obeležja »Sremska fronta«
Pristojni: Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
Pristojna delovna telesa: odbora za finance, Skupina delegatov
vseh zborov za proučevanje aktov iz pristojnosti zborov Skupščine SFRJ, Odbor DPZ za ekonomske odnose
Koordinator: Jože KNEZ, podpredsednik Skupščine SR Slovenije
8. Predlog za soglasje za kandidaturo Judo zveze
Jugoslavije za organizacijo evropskega
ekipnega prvenstva za seniore in seniorke v
Novem Sadu 28. in 29.11.1986
Predlagatelj: Judo zveza Jugoslavije
Pristojna: Zbor združenega dela
Zbor občin
Pristojna delovna telesa: odbora za finance, Skupina delegatov
vseh zborov za proučevanje aktov iz pristojnosti Skupščin SFRJ
Koordinator: Jože KNEZ, podpredsednik Skupščine SR Slovenije
9. Osnutek zakona o dopolnitvi zakona o kreditnih
odnosih s tujino
Predlagatelj: Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ
Pristojen: Zbor združenega dela
Pristojna delovna telesa: Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj, Odbor za finance, Skupina delegatov vseh zborov
za proučevanje aktov iz pristojnosti zborov Skupščine SFRJ
Koordinator: Jože KNEZ, podpredsednik Skupščine SR Slovenije

lil. TRIMESEČJE 1986
Šefe zborov 2. 7. 1986
1. Poročilo o uresničevanju sklepov in stališč
Skupščine SR Slovenije, sprejetih ob obravnavi
gradiva »Nekatera vprašanja uresničevanja
družbenoekonomskih odnosov in samoupravne
organiziranosti v samoupravnih interesnih
skupnostih materialne proizvodnje«
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Pristojni: Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
Pristojna delovna telesa: odbori za družbenoekonomske odnose in razvoj, odbori za družbenopolitični sistem, Komisija za
spremljanje izvajanja zakona o združenem delu
V obravnavi sodelujejo: RK SZDL Slovenije, RS Zveze sindikatov Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije, skupščine SIS s
področja materialne proizvodnje

Koordinator: Valentin DVOJMOČ, predsednik Zbora združenega
dela Skupščine SR Slovenije
2. Poročilo o propadanju gozdov zaradi
onesnaženega zraka v SR Sloveniji in ukrepi za
sanacijo
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Pristojna: Zbor združenega dela
Zbor občin
Pristojna delovna telesa: Odbor za urejanje prostora ter stanovanjska in komunalna vprašanja Zbora občin, Odbor za kmetijstvo, Komisija za varstvo človekovega okolja
V obravnavi sodelujejo: RK SZDL Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije, Zadružna zveza Slovenije
Koordinator: Marija ZUPANČIČ-VIČAR, podpredsednica Skupščine SR Slovenije
3. Poročilo o poteku sprejemanja dogovora o
temeljih družbenega plana SR Slovenije
Predlagate!): Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Pristojni: Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
Pristojna delovna telesa: Odbori za družbenoekonomske odnose in razvoj, Skupina delegatov vseh zborov za spremljanje uresničevanja planskih aktov, Odbora za finance
Koordinator: Valentin DVOJMOč, predsednik Zbora združenega
dela Skupščine SR Slovenije
4. Predlog družbenega dogovora o skupnih
aktivnostih pri preprečevanju onesnaževanja in
izboljšanja kakovosti voda v porečju reke Save
Predlagatelj: Stalna konferenca mest in občin Jugoslavije
Pristojna: Zbor združenega dela
Zbor občin
Pristojna delovna telesa: Odbor za kmetijstvo, Odbor za urejanje prostora ter stanovanjska in komunalna vprašanja Zbora
občin, odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj, Komisija za varstvo človekovega okolja, Skupina delegatov vseh zborov
za proučevanje aktov iz pristojnosti zborov Skupščine SFRJ
V obravnavi sodelujejo: RK SZDL Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije, Zveza vodnih skupnosti Slovenije
Koordinator: Marija ZUPANČIĆ-VIČAR, podpredsednica Skupščine SR Slovenije
5. Predlog za izdajo zakona o pedagoški službi
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Pristojni: Zbor združenega dela
Zbor občin
Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije
Pristojna delovna telesa: Odbora za družbenopolitični sistem,
Skupina delegatov vseh zborov Skupščine SR Slovenije za družbene dejavnosti
Koordinator: Marija ZUPANČIČ-VIČAR, podpredsednica Skupščine SR Slovenije
6. Predlogi za izdajo zakonov o spremembah in
dopolnitvah zakonov o:
- organizaciji cestnega prevoza z motornimi vozili,
- lukah,
- morskem ribištvu,
- energetskem gospodarstvu,
- rudarstvu,
- zagotovitvi sredstev za graditev objektov,
- preizkušanju in žigosanju oziroma zaznamovanju ročnega
strelnega orožja in streliva,
- blagovnem prometu,
- semenu in sadikah,
- vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina,
- varstvu zraka,
- ravnanju z odpadki,
- graditvi objektov,
- ukrepih v živinoreji,
- mineralnih gnojilih,
m
- gozdovih,
& •
- varstvu, gojitvi in lovu divjadi ter o upravljanju lovišč,
- gostinski dejavnosti,
- varnosti na žičnicah in vlečnicah,
- določitvi zavarovanega območja za reko Sočo s pritoki,
- higieni proizvođenje in prometa z mlekom,
- varnosti cestnega prometa,

-

igrah na srečo,
varstvu pred hrupom v naravnem in bivalnem okolju,
vodah,
urejanju naselij in drugih posegov v prostor, s predlogi zakonov
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Pristojna: Zbor združenega dela
Zbor občin
Pristojna delovna telesa: odbora za družbenopolitični sistem,
Komisija za pravosodje
" Koordinator: Valerija ŠKERBEC, predsednica Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije
7. Osnutek zakona o kritju tečajnih razlik iz naslova
zunanjih kreditov
Predlagatelj: Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ
Pristojna: Zbor združenega dela
Zbor občin
Pristojna delovna telesa: odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj, odbora za finance, Skupina delegatov vseh zborov
za proučevanje aktov iz pristojnosti zborov Skupščine SFRJ
Koordinator: Jože KNEZ, podpredsednik Skupščine SR Slovenije
8. Osnutek dogovora o solidarni zagotovitvi
električne energije SR Črni gori zaradi odstopa
od izgradnje hidroelektrarne v kanjonu Tare
zaradi zaščite kanjona
Predlagatelj: Zvezni izvršni svet
Pristojna: Zbor združenega dela
Zbor občin
Pristojna delovna telesa: Odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj
Koordinator: Valentin DVOJMOč, predsednik Zbora združenega
dela Skupščine SR Slovenije
Seje zborov 24. 7. 1986
1. Poročilo o izvajanju družbenega plana SR
Slovenije za obdobje 1986-1990 v letu 1986*
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Pristojni: Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
Pristojna delovna telesa: odbori za družbenoekonomske odnose in razvoj, odbora za finance, Skupina delegatov vseh zborov
Skupščine SR Slovenije za družbene dejavnosti, Skupina delegatov vseh zborov za spremljanje uresničevanja planskih aktov
V obravnavi sodelujejo: skupščine SIS s področja družbenih
dejavnosti in materialne proizvodnje, RK SZDL Slovenije, RS
Zveze sindikatov Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije
Koordinator: Valentin DVOJMOČ, predsednik Zbora združenega
dela Skupščine SR Slovenije
2. Družbenoekonomski položaj in razvojne
Hismeritve energetskega gospodarstva v SR
Sloveniji
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Pristojni: Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
Pristojna delovna telesa: Odbori za družbenoekonomske odnose in razvoj, Skupina delegatov vseh zborov za spremljanje
uresničevanja planskih aktov
V obravnavi sodelujejo: RK SZDL Slovenije, RS Zveze sindikatov Slovenije, Gospodarska zborica Slovenije, Samoupravna interesna skupnost energetike SR Slovenije
Koordinator: Valentin DVOJMOČ, predsednik Zbora združenega
dela Skupščine SR Slovenije
3. Predlog za izdajo zakona o pogojih za prodajo
stanovanj in stanovanjskih hiš v družbeni
lastnini z osnutkom zakona
Predlagatelj: Izvršni svet skupčine SR Slovenije
Pristojni: Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
*K poročilu bodo predloženi spremljajoči akti, ki Izhajajo Iz planskega
zakona In sklepov zborov (Glej program dela 1986).
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Pristojna delovna telesa: Odbori za družbenoekonomske odnose in razvoj, odbori za družbenopolitčni sistem, odbor za urejanje prostora ter stanovanjska in komunalna vprašanja Zbora
občin, Komisija za družbeno nazdorstvo
Koordinator: Valerija ŠKERBEC, predsednica Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije
4. Predlog za izdajo zakona o spremembah zakona
o dodatnem prispevku solidarnosti v letih 1982
do 1989 s predlogom zakona
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Pristojna: Zbor združenga dela, Zbor občin
Pristojna delovna telesa: Odbora za finance
Koordinator: Valentin DVOJMOČ, predsednik Zbora združenega
dela Skupščine SR Slovenije
Seje zborov 24. 9. 1986
1. Analiza o izvajanju zakona o cestah
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Pristojna: Zbor združenega dela
Zbor občin
Pristojna delovna telesa: Odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj, odbora za družbenopolitični sistem. Komisija za
spremljanje izvajanja zakona o združenem delu
Koordinator: Vlado BEZNIK, predsednik Zbora občin Skupščine
SR Slovenije
2. Poročilo o izvajanju stanovanjske politike
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Pristojni: Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
Pristojna delovna telesa: odbori za družbenoekonomske odnose in razvoj, odbori za družbenopolitični sistem, Odbor za urejanje prostora ter stanovanjska in komunalna vpršanja Zbora
občin
Koordinator: Marija ZUPANČIČ-VIČAR, podpredsednica Skupščine SR Slovenije
3. Poročilo o stanju voda v SR Sloveniji
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Pristojna: Zbor združenga dela,
Zbor občine
Pristojna delovna telesa: Odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj, odbor za urejanje prostora ter stanovanjska in
komunalna vprašanja Zbora občin. Odbor za kmetijstvo. Zbora
združenega dela, Komisija za varstvo človekovega okolja
V obravnavi sodelujejo: RK SZDL Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije, Zveza vodnih skupnosti Slovenije
Koordinator: Marija ZUPANIČ-VIČAR, podpredsednica Skupščine SR Slovenije
4. Osnutek zakona o ukrepih za pospeševanje
proizvodnje hrane in zagotavljanje osnovne
preskrbe ter o samoupravni interesni
organiziranosti na teh področjih
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Sloveriije
Pristojna: Zbor združenega dela
Zbor občin
Pristojna delovna telesa: Odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj, odbora za družbenopolitični sistem, odbora za
finance, Odbor za kmetijstvo
V obravnavi sodeluje: RK SZDL Slovenije
Koordinator: Valentin DVOJMOČ, predsednik Zbora združenega
dela Skupščine SR Slovenije
5. Predlog za izdajo zakona o sofinanciranju
Programa obnove in modernizacije
oddajniškega in prenosnega sistema RTV
Ljubljana v obdobju 1987-1990 z osnutkom
zakona
C

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Pristojna: Zbor združenega dela
Zbor občin
Pristojna delovna telesa: odbora za finance, Komisija za informiranje
V obravnavi sodeluje: RK SZDL Slovenije
Koordinator: Marija ZUPANČIČ-VIČAR, podpredsednica Skupščine SR Slovenije
6. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o osebnem imenu
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Pristojen: Zbor občin
Pristojno delovno telo: Odbor za družbenopolitični sistem
Koordinator: Vlado BEZNIK, predsednik Zbora občin Skupščine
SR Slovenije
7. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o matičnih knjigah
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Pristojen: Zbor občin
Pristojno delovno telo: Odbor za družbenopolitični sistem
Koordinator: Vlado BEZNIK, predsednik Zbora občin Skupščine
SR Slovenije
8. Predlog za izdajo zakona o registru prostorskih
enot
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Pristojna: Zbor združenega dela
Zbor občin
Pristojna delovna telesa: Odbora za družbenopolitični sistem,
Odbor za urejanje prostora ter stanovanjska in komunalna vprašanja Zbora občin
Koordinator: Vlado BEZNIK, predsednik Zbora občin Skupščine
SR Slovenije
9. Osnutek zakona o varnosti v urejenih kopališčih
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Pristojna: Zbor združenega dela
Zbor občin
Pristojna delovna telesa: Odbora za družbenopolitični sistem
Koordinator: Vlado BEZNIK, predsednik Zbora občin Skupščine
SR Slovenije
10. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o zajamčenem osebnem dohodku in
izplačevanju osebnih dohodkov v organizacijah
združenega dela, ki poslujejo z izgubo
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Pristojen: Zbor združenega dela
Pristojna delovna telesa: Odbor za finance, Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj
Koordinator: Valentin DVOJMOČ, predsednik Zbora združnega
dela Skupščine SR Slovenije
11. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o ureditvi določenih vprašanj s področja
varnosti železniškega prometa
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Pristojna: Zbor združenega dela
Zbor občin
Pristojna delovna telesa: Odbora za družbenopolitični sistem
Koordinator: Vlado BEZNIK, predsednik Zbora občin Skupščine
SR Slovenije
12. Osnutek zakona o varstvu prebivalstva pred
nalezljivmi boleznimi
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Pristojna: Zbor združenega dela
Zbor občin
\
Pristojna delovna telesa: Odobra za družbenopolitični sistem
Koordinator: Marija ZUPANČIČ-VIČAR, podpredsednica Skupščine SR Slovenije
. *

Sellmir Manojlović, Ratko Miiićević, Dragoslav Pantelić, Širne Pogorilić, Vika Potočnik, Dobrašin Praščević, Cedomir Ratković, Kliment šibakovski, Ivan
Veselinović, Emina Zaimović, Anton Zrnić in Metodi
Zvrcinov.
Odbor za proračun federacije: Burhan Ademi, predsednik in člani: Franc Ambrož, Natan Bernot, Branko
£>aževlč, Radonja Bojovič, Verica Dudič, Ivka Ivkovič,
Nikola Jovanovski, Zarija Martinovič, dr. Ejub Mujezinović, Ljiljana Nikolić, Velimir Šljivančanin, Branislava Trivič in Nešet Žubi.
Odbor za pravosodje: Borislav Krajina, predsednik
in člani: Jusuf Alagič, Aleksandar Jovanović, Gojmir
Komar, Mojse Kostič, Mato Krstovič, Blagoj Mitrov,
Stjepan Novakovič, Kurteš Salihu, Zlate Sulevski,
Lazo Tesla, dr. Miodrag Trifunovič, Vladimir Vrbica in
Zdravko Zabukovec.
Odbor za delo, zdravstvo in socialno politiko: Janez
Kern, predsednik in člani: Milevka Andjelkovič, Žiga
Azenič, Dragica Bistrović, Didare Dukadjini-Djordjević, Duško Djordjievski, Zlatko Grabar, Milka Grigorijević-Takeva, Dragoljub Jakič, dr. Jovica Jovanovski,
Esad Karabašić, Mirjana Kuljič-Šaranovič, Dragomir

Magdalenlč, Ljubica Mikša, dr. Ejub Mujezinovič, Vika
Potičnik, dr. Biljana Rosič, Bogdan Šunderič, Slavica
Trajković, Miomir Vukadinović, Kosovka VukobratovSvrkota in Tihomir Živković.
Odbor za vprašanja borcev in vojnih invalidov:
Branko Kostič, predsednik in člani: Rada Bajac, Mirko
Bajagič, Radonja Bojovič, Sami Ćerimi, Zlatko Grabar, Leopold Grošelj, Zija Kasmlar, Ciril Korošec,
Josip Koščec, dr. Naum Naumovski, Mensura Okanovič, Bojan Selič in Mirka Trenevska.
Mandatno imunitetna komisija: Efimija Kojkova,
predsednik in člani: Žarko Bautovič, Jože Mešl, Hidajeta Obrvašič, Ilija Ščekič, Petar Tasev, Dobrislav
Toljevič in Alji Zenuni.
Zakonodajno-pravna komisija: Petar Starčevič,
predsednik in člani: Petar Bendevski, Branko Kostič!
Borislav Krajina, Janez Lukač, Muslji Žuši, Ljubiša
Savič in Rudolf-Rudi Sova, iz vrst znanstvenih in strokovnih delavcev dr. Ivan Kristan.
Komisija za kontrolo Službe državne varnosti:
Živko Vasilevski, predsednik in člani: Jusuf Alagič,
Nikola Basarič, Omer Kurpejovič, llijaz Kurteši, Petar
Starčevič, Bogdan Šunderič in Jože Šušmelj.

SEJE ZBORA SKUPŠČINE SFRJ
Zbor republik in pokrajin
Velika angažiranost Zbora republik in pokrajin pri
izvajanju druge etape stabilizacijskega programa
• Za predsednika Zbora republik in pokrajin izvoljen dr. Milenko*Bojanić za
podpredsednika pa Nikola Filipović
• Izvajanje določenih ciljev in nalog v planskih dokumentih in dokumentih
ekonomske politike in tudi izvajanje sprejetih sistemskih zakonov - najvažnejši
nalogi Zbora v naslednjem obdobju
Prvi seji Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ
četrtega sklica je predsedoval najstarejši delegat v
Zboru Jože Globačnik (SR Slovenija).
Verificiran mandat delegatov
Po pregledu dnevnega reda seje je bila izvoljena
Verifikacijska komisija Za njenega predsednika je bil
izvoljen Djordje Jankovič, za člane pa delegati: Mirzeta Arnautovič, Sofija Mašovič, Vlasta Cazin, Krste
Nelkovski, Stanko Debeljak, Čipa Hirmete in Andrija
Peič.
Po izvolitvi verifikacijske komisije je Zbor prekinil
delo, da bi komisija pregledala poročila skupščin republik in avtonomnih pokrajin o volitvah delegacij teh
skupščin v Zbor republik in pokrajin in o tem poročala
zboru.
V imenu verifikacijske komisije je poročilo prebralDjordje Jankovič. Poudaril je, da v postopku volitev
delegatov v Zbor republik in pokrajin ni bilo nepravilnosti, ki bi lahko vplivale na rezultate teh volitev. Komisija je prav tako ugotovila, da ni bilo pritožb na postopek volitev delegatov.
Verifikacijska komisija je ugotovila, da so skupščine
republik in avtonomnih pokrajin izvolile svoje delegacije v Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ in je
predložila zboru, da verificira mandate delegatov.
Zbor je sprejel poročilo komisije v celoti in je s tem
priloga poročevalca

verificiral mandat vseh delegatov, izvoljenih v skupščinah republik in avtonomnih pokrajin za člane delegacij
teh skupščin v Zboru republik in pokrajin, predsedujoči Jože Globačnik pa je izvoljenim delegatom čestital
in jim zaželel uspešno delo v naslednjem štiriletnem
obdobju.
V nadaljevanju dela je zbor izvolil Komisijo Skupščine SFRJ za volitve in imenovanja.
Zbor je po premoru soglasno sprejel predlog Komisije za volitve in imenovanja, ki ga je obrazložil Tone
Ferenc, da se za predsednika Zbora republik in pokrajin z enoletnim mandatom izvoJi dr. Milenko Bojanić,
delegat SR Srbije. Potem je novoizvoljeni predsednik
podal slovesno izjavo.
Večje zanimanje za dogovarjanje
in usklajevanje
Bojanić se je zahvalil za izvolitev za predsednika
Zbora in je poudaril, da imata skupščina SFRJ in ta
zbor v naslednjem obdobju zelo velike, zapletene in
odgovorne naloge predvsem pri izvajanju druge etape
dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije,
določenih ciljev in nalog v planskih dokumentih, dokumentih ekonomske politike in pri izvajanju sprejetih
sistemskih zakonov. To bo zahtevalo veliko angažiranje zbora, Zveznega izvršnega sveta in republiških ter
pokrajinskih skupščin, prav tako pa tudi dobro sinhVo11

nizacijo dela vseh dejavnikov, ki sodelujejo pri pripravi
in sprejemanju aktov iz pristojnosti tega zbora.
Večje družbeno zanimanje za delo Zbora republik in
pokrajin je po njegovih besedah predvsem za dogovarjanje in usklajevanje o skupnih interesih države in o
tem, kako se sprejemajo sklepi, zakoni in drugi akti in
zlasti, kako se le-ti izvajajo ter kako se vrši kontrola
njihovega izvajanja. To zahteva večjo odgovornost in
zaradi tega si je treba še bolj prizadevati, da bi delegati
v zboru prispevali h krepitvi skupnosti in hitrejšemu
izhodu iz sedanjih težav, je dejal Bojanić.
Bojanić je na koncu izrazil upanje, da bo zbor v
sodelovanju z republiškimi in pokrajinskimi skupščinami, z družbenopolitičnimi organizacijami in Zveznim
izvršnim svetom in z neposredno aktivnostjo vseh delegatov še bolj uspešno opravljal vse naloge. Zahvalil se
je predsednikom zbora in delegatom v preteklem mandatu, ki so s svojim delom in aktivnostjo prispeval, da
zbor opravi velike naloge in doseže pomembne rezultate.
Na predlog Komisije za volitve in imenovanja, predlog je prav tako obrazložil Tone Ferenc, je bil za podpredsednika Zbora republik in pokrajin izvoljen Nikola
Filipović, delegat iz SR Bosne in Hercegovine, ki je
potem podal slovesno izjavo.
Volitve predsednika in članov delovnih teles
zbora
V nadaljevanju seje je zbor na predlog Komisije za
volitve in imenovanja izvolil predsednike in člane
delovnih teles Zbora republik in pokrajin.
Tone Ferenc je obvestil delegate, da je predlog za
izvolitev predsednika in članov delovnih teles pripravljen v skladu z načelom enakopravne zastopanosti
republik in ustrezne zastopanosti avtonomnih pokrajin
in v skladu z določili poslovnika Skupščine SFRJ o
dvoletnem trajanju mandata predsednika delovnih
teles.
Po tem predlogu se v vse odbore Zbora republik in
pokrajin volita iz vsake republike po dva delegata', a iz
vsake avtonomne pokrajine po eden, medtem ko so v
Zakonodajno-pravno in mandatno-imunitetno komisijo
voli po en delegat iz vsake republike in avtonomne
pokrajine, vključno s predsedniki teh teles.
Po besedah Ferenca so se pri pripravi predloga za
volitve delegatov v delovna telesa uskladili interesi
republik in avtonomnih pokrajin za enakomerno zastopanost delegatov v vseh skupščinskih telesih. Glede na
kratek čas od volitev delegatov do predložitve tega
predloga, je možno, da se v posameznih primerih niso
našle končne rešitve, zato se po mnenju komisije že za
naslednje seje zbora lahko predložijo ustrezne spremembe.
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Na podlagi predloga komisije, ki ga je zbor soglasno
sprejel, so bila konstituirana delovna telesa Zbora
republik in pokrajin v naslednji sestavi:
Odbor za družbeni plan in razvojno politiko: Sto]an
Andov, predsednik in člani: Maksim Baiorda, Silva
Bauman-Čenčič, Emin Dobradžić, Djordje Janković,
Stevan Kišpal, Stanko Kuftić, Radman Milosavljević,
Martin Mlinar, Milivoje Popadić, Draško Popović,
Borisav Srebrić, dr. Milorad Stanojević in Pavle Tasevski.
Odbor za tržišče in cene: Krsta Avramovič, predsednik in člani: Abdulah Bunjaku, Franjo Cipriš, Jože
Globačnik, Ivan Grubišič, Dušan llijevič, Muzafer
Ismail, Milibor Jovanovič, dr. Aleksander Kalmar,
Milivoje Laušević, Asim Sarajlija, Obren Stanišić, Slavica Veljanoska in Ivan Zelenšek.
Odbor za finance: Jernej Jan, predsednik in člani:
Vlasta Cazin, Djemžit Duriči, Milan Hrovat, Andjelko
Kružičevič, Marko Matković, Toplica Nedeljkovič,
Djordje Nikprelević, Novak Rodić, Jože Sintič, dr.
Siniša Spasov, Milenko Stanič, Ljiljana Stanišić in
Božo Tadič.
Odbor za kreditno-monetarni sistem; Djordje
Peklič, predsednik in člani: Mirzeta Arnautovič,
Stanko Debeljak, Janez Drnovšek, Branko Filipović,
Abez Kazazi, Spasoje Medenica, Predrag Petrovski,
dr. Stanko Radmilović, Tomica Raičević, Blagoja
Siljanovski, Mirko Skakić, Drago Sušeč in Miodrag
Veljković.
Odbor za ekonomske odnose s tujino: Vojo Srzentič, predsednik in člani: dr. Milenko Bojanić, Čedomir
Djuranović, Nikola Filipović, Franci Berbec, Tahir
Kadriu, dr. Miran Mejak, Duško Popovski, DJenio
Radič, Vinko Radišič, Tomica Raičević, Janoš Šreder,
Ivo Vrandečič in Branko Žigan.
Odbor za vprašanja razvoja gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin: Stanislav Golik,
predsednik in člani: Nedjo Berković, Luka Bročilo,
Tone Ferenc, Milan Hrovat, Djordje Janković, Ferhad
Kotorić, Franci Križmančič, Milivoje Ladšević, Živan
Marelj, Spasoje Medenica, Zlatan Mitev, Suada
Muminagić in Toplica Nedeljković.
Mandatno-imunitetna komisija: Djordje Janković,
predsednik in člani: Mirzeta Arnautovič, Vlasta Cazin,
Čipa Hirmeta, Stanko Debeljak, Sofija Mašovič, Krste
Nelkovski in Andrija Peić.
Zakonodajno-pravna komisija: Tomislav Knežević,
predsednik in člani. Franci Gerbec, Haljim Isufi,
Andjelko Kružičevič, dr. Jelka Miljkovič, Krste Nelkovski, Asim Sarajlija in Sava Veselinov.
Glede na to, da Komisija za volitve in imenovanja ni
mogla pripraviti predloga za imenovanje sekretarja
Zbora republik in pokrajin za to sejo zbora, je zbor
podprl predlog komisije, da se ta točka umakne z
dnevnega reda.
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BRANKO MIKULIĆ, novi

predsednik

Zveznega izvršnega sveta
Delegati v Zveznem zboru in Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ
izvolili predsednika, podpredsednika in člane Zveznega izvršnega sveta
in imenovali zvezne sekretarje in predsednike zveznih komitejev
Drugi dan dela Skupščine SFRJ v novem, četrtem delegatZa zvezne sekretarje so bili izvoljeni: za zunanje zadeve Raif
skem sklicu, so na seji Zveznega zbora in Zbora republik in
Dizdarevič, za narodno obrambo admiral flote Branko
pokrajin izvolili predsednika, podpredsednika in člane ZvezMamula, za notranje zadeve Dobrosiav Ćulafić, za finance
nega izvršnega sveta in imenovali nove zvezne sekretarje in
Svetozar Rikanovič, za zunanjo trgovino Nenad Krekić, za
predsednike zveznih komitejev.
tržišče in splošne gospodarske zadeve dr. Aleksandar Donev,
Pri slovesni izvolitvi predsednika in članov ZIS so bili priza pravosodje in organizacijo Zvezne uprave dr. Petar Vajosotni Sinan Hasani, predsednik predsedstva Skupščine SFRJ,
vić, za informacije Svetozar Durutović.
Vidoje Žarković, predsednik Predsedstva CK ZKJ, Lazar MojZa predstavnike zveznih komitejev so bili izvoljeni: za enersov, podpredsednik Predsedstva SFRJ, Veselin Djuranović,
getiko in industrijo dr. Andrej Ocvirk, za kmetijstvo Sava
član Predsedstva SFRJ, Dimče Belovski, sekretar PredsedVujkov, za promet in zveze Mustafa Pljakić, za delo, zdravstvo
stva CK ZKJ, Petar Matić, Hamdija Pozderac in Nikola Stojain socialno zaščito dr. Janko Obočki, za vprašanja borcev in
nović, člani Predsedstva CK ZKJ, Milka Planine, dosedanji
vojnih invalidov Ilija Vakić, za zakonodajo dr. Lojze Ude, za
predsednik Zveznega izvršnega sveta, Nenad Bućin, član
znanost in tehnologijo dr. Božidar Matič in za turizem MioPredsedstva Zvezne konference SZDLJ, Lazar Djodjić, pred-"'
drag Mirovič.
sednik Predsedstva Sveta Zveze sindikatov Jugoslavije, dr.
Novoizvoljeni člani ZIS so potem podpisali slovesno izjavo.
Josip Trajković, predsednik Ustavnega sodišča Jugoslavije in
Aleksandar Bakočević, predsednik Skupščine mesta BeoRazrešitve in imenovanja
grad.
Potem so za namestnike zveznih sekretarjev in namestnike
Pri volitvah so se delegati najprej seznanili s sklepom Predpredsednikov zveznih komitejev izvolili: Slobodana Tadijana,
sedstva SFRJ, v katerem se med drugim poudarja, da se je
namestnika zveznega sekretarja za notranje zadeve, Milorada
Predsedstvo SFRJ po posvetu z družbenopolitičnimi organiUnkoviča, za zunanjo trgovino, Dragana Mozetiča, za tržišče
zacijami in s soglasjem republik in pokrajin odločilo, da za
in splošne gospodarske zadeve, Svetozarja Zečara - za
predsednika Zveznega izvršnega sveta v naslednjem mandatpravosodje in organizacijo zvezne uprave, Tihomira llijevnem obdobju predlaga Branka Mikulića, dosedanjega člana
skega - za informacije:
Predsedstva SFRJ.
Za namestnike predsednikov zveznih komitejev so bili imePo izvolitvi je Branko Mikulič podal slovesno izjavo in
novani: Milenko Šarac - za kmetijstvo Andrej Grahor - za
spregovoril delegatom ter v daljšem poročilu podal skupne
promet in zveze, Anton Turnher — za vprašanja borcev in
ocene o aktualni ekonomski, družbeni, notranji in zunanjepovojnih invalidov, Miodrag Gajinov - za zakonodajo, dr. Milulitični situaciji in tudi o glavnih smereh angažiranja novega
tin Penčić - za znanost in tehnologijo in Gino Matoševič ZIS in ukrepih le-tega.
za turizem.
Temeljna značilnost v naslednjem obdobju bo po besedah
Za generalnega direktorja Zveznega zavoda za družbeno
novega predsednika ZIS ofenzivni tečaj in politika, zasnovana
planiranje je bil imenovan dr. Žarko Papić.
na nalogah iz dolgoročnega programa ekonomske stabilizaNa predlog Predsedstva SFRJ je bil za predsednika Ustavcije in poudarek pri njegovem učinkovitejšem uresničevanju.
nega sodišča Jugoslavije izvoljen Ivan Franko.
Na predlog Komisije Skupščine SFRJ za volitve in imenovaIzvolitev članov Zveznega izvršnega sveta
nja je bil za predsednika Zveznega sodišča izvoljen Stojan
V skladu z načelom enakopravne zastopanosti republike in
Djuranović, dosedanji predsednik tega sodišča, ki je pred
ustrezne zastopanosti avtonomnih pokrajin, na temelju predzborom podal slovesno izjavo.
loga predsednika ZIS sta bila za člane Zveznega izvršnega
Za zveznega javnega tožilca je bil ponovno imenovan Miloš
sveta izvoljena po dva predstavnika iz vsake republike in po
Bakić.
eden iz vsake avtonomne pokrajine, in to: dr. Dragi Danev,
Na predlog Komisije Skupščine SFRJ za volitve in imenovaFrančiška Herga, dr. Radoje Kontič, dr. Oskar Kovač, Radonja je bil dosedanji guverner Narodne banke Jugoslavije
van Makić, Nevenka Neralić-Miiivojević, Miloš MilosavljeRadovan Makić razrešen te dolžnosti, za guvernerja pa je bil
vić, dr. Muhamed Mustafa, Egon Padovan, Mito Pejovski,
imenovan Dušan Vlatković.
Tibor šaima, dr. Ibrahim Tabaković, Momčilo Vučinić In
Za sodnika Ustavnega sodišča je bil na predlog Predsedstva
Janez Zemljarič.
SFRJ izvoljen Milovan Buzadžić.
Za podpredsednika Zveznega izvršnega sveta sta bila izvoZa novega generalnega direktorja Službe družbenega knjiljena Miloš Milosavljević in Janez Zemljarič.
govodstva je bil izvoljen Djelušin Durići.
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Delegati v Zboru republik in pokrajin Skupščine,SFRJ

Na podlagi poročila Veriflkacijske komisije Zveznega zbora
Skupščine SFRJ je Zvezni zbor na seji 15. maja 1986 verificiral mandate naslednjih delegatov, ki so bili izvoljeni v
Zvezni zbor v republikah in pokrajinah:
V Socialistični republiki
Bosni in Hercegovini:
Abdić Fikret
Alagić Jusuf
Budimir Ante
Ćujić Nada
Djulović Husein
Grk Branko
Hadžić Ibrahim
Hajdarevič Enisa
Hošo Mujo
Imamović Sahudin
Karabašić Esad
Kijac Zoran
Kolenda Žarko
Krajina Borislav
Lozanović Radonan
Marić Zdravo
Miškovič Vesna
Muharemović Ismet
Mujezinovič dr Ejub
Obrvašić Hidajeta
Okanović Mensura
Pašajčić Momčilo
Rosićda Biljana
Selić Bojan
Škorić Petar
Tomić Stanko
Trivić Branislava
Zaimović Emina
Zrnić Anton
Žan Božidar
V Socialistični republiki
Črni gori
Bajagić Mirko
Bambur Bećir
Bojović Radonja
Bukilić Momčilo
Bulatović Slavko
Bulatović Vukašin
Djakonović Luka
Djukanović Vaso
Jakić Dragoljub
Kalezić Ismet
Kandić Jovan
Krstović Mato
Kurpejović Omer
Magdelinić Dragomir
Martinović Marko
Maslovar Mirko
Praščević Dobrašin
Radović Vjera
Rakčevič Dragi
Ratković Čedomir
Redžepagić Sulejman
Savić Ljubiša
Šaletić Momčilo
Šljivančanin Velimir
Šćekić Ilija
Šćekić Radivoje
Šukovič Mijat
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Vrbica Vladimir
Vukadinovič Miomir
Vukčevič Ratko
V Socialistični republiki
Hrvatski:
Azenić Žiga
Bautović Žarko
Beneti Ante
Bistović Dragica
Blažević Branko
Bolković Vitomir
Divić Ivo
Grabar Ziatko
Herman Marija
Horvat Ana
Hrman Gabrijela
Ivković Ivka
Jurinjak Milivoj
Katavić Vjekoslava
Knjaz Blaženka
Kostelac Franjo
Koščec Josip
Krstulović Ante
Lunjević Nikša
Modronja Ivan
Muzica Džanpietro
Novaković Stjepan
Počuča Janko
Pogorilić Šime
Skok Branko
Starčević Petar
Taradi Terezija
Tepšić Radivoj
Tesla Lazo
Visković Velko
V Socialistični republiki
Makedoniji:
Ademi Burhan
Arsenievska Todora
Barieva Ajsel
Bendevski Petar
Djordevski Duško
Djurić Bogosav
Grigorijević-Takeva Milka
llievski Kiril
Ivanov Ivan
Jovanovski dr. Jovica
Jovanoski Nikola
Kočevski Milan
Kojkova Efimija
Krsteski Save
Mitrov Blagoj
Mladenovski Stanko
Naumovski Naum
Pivkov Ljupčo
Popovski Klime
Ramadani Hisen
Sazdov Vladimir
Selja Skender
Serafimovski Trajče
Šibakoski Kliment
Šuleski Zlate
Trenevska Mirka
Vasilevski Živko
Zulfićari Azem
Zvrcinov Metodi
priloga poročevalca

V Socialistični republiki
Sloveniji:
Ambrož Franc
Benčič Dušan
Bernot Natan
Breznikar Jože
Cerjak Stanko
Deisinger Marta
Grošelj Leopold
Hedžet Peter
Jelen Vilko
Kern Janez
Komar Gojmir
Korošec Ciril
Koštomaj Emil
Kovač Božidar
Lukač Janez
Marolt Jože
Mešl Jože
Molan Martin
Pezdirc Ivan
Plestenjak Dušan
Potočnik Vika
Pučnik Janko
Rožič Marjan
Sašek Janez
Sau Silvano
šušmelj Jože
Vitežnik Ivan
Zabukovec Zdravko
V Socialistični republiki
Srbiji:
Andjelkovič Mateja
Belovič Miroslav
Ćerimi Sami
Dimitrijevič Mirko
Djurič Gradimir
Gligorijevič dr. Slobodan-Ajga
Hodžič dr. Husein
Jovanovič Aleksander
Jovanovič Vučina
Kostič Branko
Kuljić-Šaranović Mirjana
Kusturin Antun
Manojlović mr Selimir
Marinkovič Vesna
Martinović mr Zarija
Micič dr Radoljub
Mundžić Zuhra
Nikolič Ljiljana
Pantelič-Dragoslav
Sazdović Ljubica
Simović Aleksander
Stajič Biljana
Šainović Nikola
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Šunderič Bogdan
Tasev Petar
Trifunovič dr Miodrag
Trifunović Predrag
Vasić Miloš
yidenović Stanimirka
Zivković Tihomir
V Socialistični
avtonomni pokrajini
Kosovo:
Aljalj Riza
Aljihajdari Ramo
Andejlković Milevka
Dukadjini-Djordjević Didare
Gaši Riza
Hamiti Redžep
Haduti Šerif
Jovanovič Desimir
Kasemlar Zija
Keljmendi Jusuf
Kurteši llijaz
Ljuši Sefedin
Milović Dragan
Miiićević Ratko
Osmani Bahredin
Rahmani Nazmi
Salihu Kurteš
Zenuni Alji
Zubi Nešet
Žuši Musli
V Socialistični
avtonomni pokrajini
Vojvodini:
Bajac Rada
Basarić Nikola
Dobo Šandor
Dudić Verica
Glumac-Levakov Bogdana
Kostić Mojse
Lančuški Djurica
Milovanović mr Branislav
Molnar Vilmoš
Petrov Stevan
Rodić Marija
Sova Rudolf-Rudi
Tankosić Bogdan
Toljević Dobrisav
Trajković Slavica
elez Šandor
Veselinovič Ivan
Višekruna Miladin
Vještica Borislav
Vukobratov-Svrkota Kosovka

Delegati v Zveznem zboru Skupščine SFRJ

Na podlagi poročila Verifikacijske komisije Zbora republik in
pokrajin Skupščine SFRJ je zbor republik in pokrajin na seji
15. maja 1986 verificiral mandate izvoljenim članom delegacij republiških in pokrajinskih skupščin v naslednji sestavi:
Skupščina SR Bosne in
Hercegovine:
Arnautović Mirzeta
Balorda Maksim
Filipović Nikola
Kalmar prof. dr. Aleksandar
Kotorić Ferhad
Muminagić Suada
Peklić Djordje
Popović Draško
Radišić Vinko
Sarajlija Asim
Stanišić Ljiljana
Tadić Božo
Skupščina SR Črne
gore:
Dobradžić Emin
Djuranović Čedomir
Filipović Branko
Knežević Tomislav
Laušević Milivoje
Mašović Sofija
Matković Marko
Medenica Spasoje
Nikprelević Djordje
Srzentić Vojo
Stanišić Obren
Stanojević dr Milorad
Sabor SR Hrvatske
Bročilo Luka
Cazin Vlasta
Cipriš Franjo
Golik Stanislav
Grubišić Ivan
Kišpal Stevan
Kružićević Andjelko
Kuftić Stanko
Radić Gjenio
Skakić Mirko
Sušec Drago
Vrandećić Ivo
Sobranje SR
Makedonije:
Andov Stojan
Hrovat Milan
Ismail Muzafer
Kadriu Tahir
Mitev Zlatan
Nelkovski Krste
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Petrovski Dušan
Siljanovski Blagoja
Spasov dr. Siniša
Tasevski Pavle
Veljanoska Slavica
Skupščina SR
Slovenije:
Bauman-Čenčič Silva
Debeljak Stanko
Drnovšek Janez
Ferenc Tone
Gerbec Franci
Globaćnik Jože
Jan Jernej
Križmančič Franc
Mejak dr. Miran
Mlinar Martin
Sintič Jože
Zelenšek Ivan
Skupščine SR Srbije:
Avramović Krsta
Berdal Ištvan
Bojanić dr Milenko
Janković Djordje
Jovanović Milibor
Miljković dr. Jelka
Nedeljković Toplica
Raičević Tomica
Rodić Novak
Sahiti Sinan
Srebrić Borislav
Veljković Miodrag
Skupščina SAP
Kosova:
Borković Nedjo
Bunjaku Abdulah
Durići Djemšit
Hirmete Čipa
Isufi Haljim
Kazazi Abaz
Milosavljević Radman
Žigan Branislav
Skupščina SAP
Vojvodine:
lljević Dušan
Marelj Živan
Peić Andrija
Popadić Milivoje
Radmilović dr Stanko
Stanić Milenko
Šreder Janoš
Veselinov Sava
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