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Delegati Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora so na skupnem zasedanju poslušali
ekspoze predsednika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije Dušana Šinigoja k:
- osnutku resolucije o politiki uresničevanja družbenega
plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 v letu 1987,
- osnutku resolucije o politiki uresničevanja družbenega
plana Jugoslavije za obdobje 1986-1990 v letu 1987 s spremljajočimi akti.
Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični
zbor so sprejeli:
- sklep k osnutku resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1986-1990 v letu 1987
Zbor združenega dela in Zbor občin sta sprejela:
- ugotovitve in sklepe ob obravnavi osnutka resolucije o
politiki uresničevanja družbenega plana SR Slovenije za
obdobje 1986-1990 v letu 1987;
- sklep k osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o deviznem poslovanju;
- sklep k osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o sistemu družbene kontrole cen;
- sklep k poročilu o ekonomsko-finančnem položaju
gospodarstva in bank v SR Makedoniji, SR Črni gori in SAP
Kosovu s predlogom možnih ukrepov za ekonomskofinančno konsolidacijo gospodarstva in bank in poročilu o
obveznostih, ki so nastale z izgradnjo projekta »Feni« Kavadarci in možne rešitve za njihovo poravnavo.

Družbenopolitični zbor je ob obravnavi osnutka resolucije,
obeh osnutkov zakonov in poročil sprejel stališča.
Zbor združenega dela in Zbor občin sta sprejela še:
- sklep k osnutku zakona o spremembah zakona o financiranju federacije;
- sklep k osnutku zakona o skupnem obsegu proračunskih odhodkov federacije za leto 1987;
- sklep k osnutku odloka o predračunu prihodkov in
odhodkov tečajnih razlik iz določenih zunanjih kreditov za
leto 1987;
- sklep k osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o denarnem sistemu;
- sklep k osnutku odloka o določitvi sredstev za regres za
umetna gnojila, sredstev za varstvo rastlin in kakovostno
sortno seme za leto 1987;
- sklep k osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o zagotovitvi sredstev za regresiranje dela stroškov iz
naslova obresti za kredite za namene v okviru selektivnega
programa v kmetijstvu, uporabljene v drugem polletju leta
1986;
- sklep k osnutku zakona o dopolnitvah zakona o obdavčevanju proizvodov in storitev v prometu;
- predlog za izdajo zakona o proračunu SR Slovenije za
leto 1987 z osnutkom zakona;
- predlog za izdajo zakona o proračunu SR Slovenije za
leto 1987 z osnutkom zakona;
- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o davkih občanov z osnutkom zakona;
- predlog zakona o pospeševanju proizvodnje hrane in o
zagotavljanju osnovne preskrbe;
- predlog zakona o zagotovitvi obveznosti plačevanja prispevka za pospeševanje družbeno organizirane proizvodnje
hrane v letu 1987;
- predlog zakona o zagotavljanju sredstev za republiške
blagovne rezerve v letu 1987;
nadaljevanje na 6- strani
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h kandidaturi Ragbi zveze Jugoslavije za organizacijo mladinskega prvenstva
Mednarodne amaterske federacije v ragbiju (FIRA), ki bo leta 1988 v Makarski
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POPRAVEK
V Poročevalcu štev. 29-17. 11. 1986 je na strani 8 pri
objavi dogovora o spremembah in dopolnitvah dogovora
o usklajevanju davčnega sistema (ESA-141) prišlo do
zamenjave členov in besedila. Zaradi tega tokrat še enkrat
objavljamo 8. stan s popravljenim besedilom.
Bralcem se za napako opravičujemo.
Na podlagi 265. člena ustave Socialistične federativne
republike Jugoslavije sklepajo Skupščina Socialistične
republike Bosne in Hercegovine, Skupščina Socialistične
republike Crne gore, Sabor Socialistične republike Hrvatske, Sobranje Socialistične republike Makedonije, Skupščina Socialistične republike Slovenije, Skupščina Socialistične republike Srbije, Skupščina Avtonomne pokrajine
Kosovo in Skupščina Avtonomne pokrajine Vojvodine.
Dogovor
o spremembah in dopolnitvah dogovora
o usklajevanju davčnega sistema
1. člen
Udeleženke dogovora soglašamo, da se v dogovoru o
usklajevanju davčnega sistema (Uradni list SFRJ št 10/85) 3
člen dogovora spremeni, tako da se glasi:
»Udeleženke dogovora soglašamo, da predpišemo, da ie
davčna osnova doseženi dohodek, zmanjšan za:
— plačila za stroške prevoza delavcev na delo in z dela ter
za hrano med delom v zneskih in pod pogoji, določenimi s
samoupravnim splošnim aktom v skladu z družbenim doaoy
vorom;
— del bruto osebnega dohodka delavca iz živega dela,
vštevši tudi nadomestila osebnega dohodka iz živega dela;
— obveznosti, ki se nadomeščajo iz dohodka za financiranje skupnih potreb na področju znanosti in kulture ter izobraževanja in zdravstva — v delu, za katerega se ne zagotavljajo
sredstva iz bruto osebnih dohodkov iz živega dela;
— obveznosti in izdatke, ki se nadomeščajo iz dohodka,
katerih višina ni odvisna od velikosti ustvarjenega dohodka;
— del dohodka, ki pripada tuji osebi iz naslova vlaganja
sredstev v temeljne organizacije združenega dela;
.. ~ sredstva iz naslova vračila carine in drugih uvoznih davščin, izvozne stimulacije, kompenzacije, premije in regrese;
— sredstva, združena za realizacijo skupnih programov
razvoja države, določena z družbenim planom SFRJ oziroma
plani republik in avtonomnih pokrajin.«.
2. člen
Udeleženke dogovora soglašamo, da se 4. člen spremeni
tako da se glasi:
»Udeleženke dogovora soglašamo, da predpišemo, da so
stopnje davka od dohodka progresivne.«.
3. člen
Udeleženke dogovora soglašamo, da se tretja alinea prvega
odstavka 6. člena spremeni, tako da se glasi:
»- delavec, ki ga organizacija združenega dela pošlie v
tujino zaradi:
1. izvajanja investicijskih del;
2. opravljanja proizvodnih del, storitev in drugih del;
3. opravljanja del in nalog v poslovnih enotah ali skupnih
gospodarskih predstavništvih, ki jih ustanovijo v tujini;
4 strokovnega usposabljanja in uresničevanja drugih oblik
poslovno-tehničnega sodelovanja;
5. zaposlovanja v podjetjih, ki so jih ustanovile samostojno
ali s tujimi poslovnimi partnerji, ali v tujih podjetjih, v katera
so vložile svoja sredstva;
6. zaposlovanja v bankah in drugih finančnih organizacijah, zavarovalnih in pozavarovalnih organizacijah, ki jih ustanovijo v tujini samostojno ali s tujim poslovnim partnerjem kot
članice pooblaščene temeljne ali združene banke oziroma kot
članice zavarovalne skupnosti ali pozavarovalne skupnosti v
Socialistični federativni republiki Jugoslaviji«.

Udeleženke dogovora soglašamo, da se za tretjo alineo
prvega odstavka 6. člena doda nova alinea, ki se glasi:
» - delavec - državljan, ki osebni dohodek dosega z delom
v diplomatsko-konzularnem predstavništvu ter mednarodnih
in drugih organizacijah v tujini;«.
4. člen
Udeleženke dogovora soglašamo, da'se tretja alinea prvega
odstavka 7. člena spremeni, tako da se glasios bni
dohodek, ki ga dosega z delom v tujini državljan
c " r, ®
Socialistične
federativne republike Jugoslavije, ki ga organizacija Združenega dela pošlje v tujino, ter osebni dohodek ki
ga dosega državljan Socialistične federativne republike Jugoslavije z delom v diplomatsko-konzularnem predstavništvu ali
mednarodni organizaciji;«.
Udeleženke dogovora soglašamo, da se na koncu drugega
odstavka 7. člena doda nova alinea, ki se glasi:
» - dela osebnega dohodka, ki ga delavec pridobi iz
naslova posebnih delovnih pogojev in življenjskih razmer z
delom v tujini oziroma v določeni tuji državi v skladu z družbenim dogovorom oziroma zveznim predpisom.«
5. člen
Udeleženke dogovora soglašamo, da se drugi odstavek 9
člena spremeni, tako da se glasi:
»Udeleženke dogovora soglašamo, da predpišemo, da se
obračunani znesek davka od osebnega dohodka delavcev, ki
ga državljan Socialistične federativne republike Jugoslavije
doseže v tujini, zmanjša za ustrezni davek, plačan v tujini od
omenjenega osebnega dohodka.«
6. člen
Udeleženke dogovora soglašamo, da se v drugem odstavku
30. člena besedi: »lahko predpišemo« nadomestita z besedo
»predpišemo«.
7. člen
Udeleženke dogovora soglašamo, da se 39. člen spremeni
tako da se glasi:
»Udelfeženke dogovora soglašamo, da predpišemo progresivne stopnje davka na dobitke od iger na srečo«.
8. člen
Udeleženke dogovora soglašamo, da se v 40. členu številka»10.000« nadomesti z besedama: »do 50.000«.
9. člen
Udeleženke dogovora soglašamo, da se na koncu 42. člena
namesto pike postavi podpičje ter dodasta novi alinei ki se
glasita:
»— vračilo iz naslova lastninska pravice na delu sredstev, ki
jih je delovni človek vložil v pogodbeno ali drugo organizacijo
združenega dela;
—
vračilo iz naslova lastninske pravice na delu sredstev, ki
jih je kmet združil v kmetijsko zadrugo ali drugo organizacijo
združenega dela.«.
10. člen
Udeleženske dogovora prevzemamo obveznost, da bomo
najpozneje do 31. decembra 1986 uskladile svoje predpise s
tem dogovorom.
11. člen
Ta dogovor začne veljati, ko ga podpišejo pooblaščeni
predstavniki skupščin republik in skupščin avtonomnih pokrajin.
12. člen
Ta dogovor se objavi v Uradnem listu SFRJ.
Za Skupščino SR Bosne in Hercegovine
Za Skupščino SR Črne gore
Za Sabor Sr Hrvatske
Za Sobranje SR Makedonije _
Za Skupščino SR Slovenije _
Za Skupščino SR Srbije
Za Skupščino SAP Kosovo
Za Skupščino SAP Vojvodine

MNENJE IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR SLOVENIJE k
- osnutku dogovora o spremembah in dopolnitvah dogovora o
usklajevanju davčnega sistema
- osnutku dogovora o spremembah in dopolnitvah dogovora o
temeljih davčne politike
- osnutku dogovora o spremembah in dopolnitvah dogovora o
temeljnih vprašanjih položaja, organizacije in delovanja upravnih
organov za družbene prihodke
V Poročevalcu štev. 29. - 17. 11. 1986 smo objavili pobudo z osnutkom dogovora o spremembah
in dopolnitvah dogovora o usklajevanju davčnega
sistema, pobudo z osnutkom dogovora o spremembah in dopolnitvah dogovora o temeljih
davčne politike in pobudo z osnutkom dogovora o

Obveščamo vas, da je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije na 27. seji dne 16. 11. 1986 na podlagi 80. člena
poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije obravnaval:
- OSNUTEK DOGOVORA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH DOGOVORA O USKLAJEVANJU DAVČNEGA SISTEMA
- OSNUTEK DOGOVORA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH DOGOVORA O TEMELJIH DAVČNE POLITIKE,
- OSNUTEK DOGOVORA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH DOGOVORA O TEMELJNIH VPRAŠANJIH POLOŽAJA, ORGANIZACIJE IN DELOVANJA UPRAVNIH ORGANOV ZA DRUŽBENE PRIHODKE,
ki nam jih je v mnenje poslal Zvezni izvršni svet s
prošnjo, da jih predložimo v obravnavo Skupščini SR
Slovenije.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je ob obravnavi
osnutkov dogovorov oblikoval mnenja, ki vam jih pošiljamo v prilogi.
MNENJE IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR SLOVENIJE O
OSNUTKU DOGOVORA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
DOGOVORA O USKLAJEVANJU DAVČNEGA SISTEMA
V osnutku dogovora o spremembah in dopolnitvah dogovora o usklajevanju davčnega sistema predlaga Zvezni izvršni
svet republikam in pokrajinama, da sprejme dopolnitve dogovora o usklajevanju davčnega sistema (Uradni list SFRJ, št.
10/85) v delu, ki se nanaša na:
- opredelitev davčne osnove, nekaterih odbitnih postavk in
davčnih stopenj pri davku iz dohodka TOZD in delovnih skupnosti;
- podrobnejšo opredelitev državljanov SFRJ, ki dosegajo
osebni dohodek z delom v jugoslovanskem predstavništvu ali
v poslovni enoti, ki jo v tujini ustanovi organizacija združenega dela in opredelitev davčne osnove za davek iz osebnega
dohodka delavcev za navedene davčne zavezance;
- obveznost SR in SAP, da predpišejo obdavčenje premičnega premoženja;
- uvajanje progresivnega obdavčenja in dobitke od iger na
srečo;
- olajšave pri davku iz skupnega dohodka občanov.
Zvezni izvršni svet je predložil navedene dopolnitve dogovora, ker meni, da nekatere rešitve iz sedanjega dogovora
niso dale pričakovanih rezultatov, nekatere druge rešitve pa je
potrebno sprejeti zaradi uresničevanja opredelitev iz dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga Skupščini SR
Slovenije, da sprejme pobudo za spremembe in dopolnitve
poročevalec

spremembah in dopolnitvah dogovora o temeljnih
vprašanjih položaja, organizacije in delovanja
upravnih organov za družbene prihodke. Tokrat pa
objavljamo še mnenja Izvršnega sveta Skupščine
SR Slovenije k vsem trem aktom

dogovora o usklajevanju davčnega sistema z osnutkom dogovora.
K posameznim členom Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
pripominja naslednje:
K 1. členu:
Pri opredelitvi davčne osnove je predlagatelj upošteval rešitve iz predloga za izdajo zakona o celotnem prihodku in
dohodku z osnutkom zakona, ki ga je Zvezni izvršni svet
predlagal Zveznemu zboru Skupščine SFRJ v sprejem.
Predlagane določbe iz obračunskega zakona so povzete iz
tez za izdelavo sprememb in dopolnitev zakona o združenem
delu. Pred sprejetjem sprememb in dopolnitev zakona o združenem delu ni možna uveljavitev rešitev zakona o celotnem
prihodku in dohodku.
Izvršni svet opozarja predlagatelja dogovora, da obstoji
možnost, da se bodo v teku razprave predlagane rešitve
dopolnjevale in spreminjale, zato ocenjuje, da ni primerno
prehitevati bistvenih sistemskih rešitev, ampak šele po sprejetju zakona o celotnem prihodku in dohodku začeti postopek
za spremembo davčnega dogovora.
Predlog, da se kot odbitne postavke upoštevajo tudi sredstva iz naslova vračil carine in drugih uvoznih davščin, izvoznih stimulacij, kompenzacije, premije in regresi, je sicer sprejemljiv, vendar je treba ob tem opozoriti, da uveljavitev te
odbitne postavke terja spremembo uveljavljenih davčnih olajšav (npr. izvoznikom in kmetijstvu).
V zadnji alinei tega člena so kot odbitna postavka predvidena tudi sredstva, združena za realizacijo skupnih programov razvoja države, določena z družbenim planom SFRJ
oziroma plani republik in avtonomnih pokrajin. Predlagana
odbitna postavka nima značaja odbitne postavke in zato ne
sodi v dogovor o usklajevanju davčnega sistema. Po svoji
vsebini sodi predložena rešitev v davčno politiko, ki se ureja z
dogovorom o temeljih davčne politike.
Ob tem pa Izvršni svet opozarja, da ni primerno nadaljnje
širjenje kroga davčnih olajšav, zlasti z vidika opredeljenih
planskih prioritet, ki jih ni mogoče neprenehoma dopolnjevati, ne da bi bili istočasno okrnjeni rezultati učinkov že
sprejetih planskih usmeritev, hkrati pa meni, da davčne olajšave ne smejo povzročati neenakih pogojev gospodarjenja pri
davčnih zavezancih.
K 2. členu:
Izvršni svet ocenjuje, da je bila dosedanja rešitev proporcionalnih davčnih stopenj, sicer diferenciranih za posmezne
panoge in področja dejavnosti primerna in zato ne vidi
razloga za spreminjanje proporcionalnih davčnih stopenj.
Proporcionalne davčne stopnje zagotavljajo obdavčevanje
dohodka skladno z ekonomsko močjo davčnega zavezanca,
istočasno pa ne povzročajo negativnih učinkov na stimulacijo
delavcev glede ustvarjanja višjega dohodka. Progresivno
obdavčenje je po našem mnenju zlasti primerno za uresničevanje socialnega korektiva pri obdavčenju dohodka občanov.
3

Ob tem pa je potrebno še opozoriti, da bi uveljavitev progresivne davčne stopnje terjala spremembe na področju uveljavljenih rešitev pri politiki davčnih olajšav, ker bi le-te ob različnih progresivnih davčnih stopnjah imele spremenjene
finančne učinke.
K 3. in 4. členu:
S spremembami in dopolnitvami tega dogovora, ki se nanašajo na detaširane delavce kot zavezance za davek od osebnega dohodka delavcev, se strinjamo. Ta rešitev ne predstavlja bistvene novosti, temveč samo natančneje opredeljuje te
delavce v skladu z zakonom o opravljanju gospodarske dejavnosti v tujini in zakonom o izvajanju investicijskih del v tujini
(oba v uradnem listu SFRJ. št. 71/85). Čeprav gre le za natančnejšo opredelitev zavezanca, bo potrebno, ko bo ta sprejet,
dopolniti 32. člen zakona o davkih občanov (Uradni list SRS,
št. 32/85) tako, da bodo vsi delavci, razporejeni na delo v
tujini, taksativno navedeni kot zavezanci davka od osebnega
dohodka delavcev.
Po predlaganih spremembah in dopolnitvah dogovora bi ti
zavezanci plačevali davek od osebnega dohodka delavcev od
osebnega dohodka, doseženega z delom v tujini, zmanjšanega za tisti del osebnega dohodka, ki ga dosežejo na podlagi
posebnih pogojev dela in življenja v tujini v skladu s samoupravnim aktom organizacije združenega dela. Opredelitev
osnove za davek iz osebnega dohodka delavcev za detaširane
delavce ustreza rešitvi, za katero se je SR Slovenija zavzemala
in jo tudi že uveljavila v zakonu o davkih občanov.
V 4. členu osnutka dogovora je potrebno dodati del besedila iz 3. člena osnutka, ki je izgleda pomotoma izpadel in
sicer »drugih organizacijah v tujini«.
K 5. členu:
V tem členu dogovora se predlaga le uskladitev 9. člena
veljavnega dogovora s predlaganimi spremembami in dopolnitvami dogovora v zvez iz obdavčevanjem osebnega
dohodka naših delavcev, ki ga dosegajo v tujini.
K 6. členu: Po določbah 149. člena zakona o davkih občanov plačujejo občani v SR Sloveniji davek od naslednjih vrst
premoženja:
1. od stavb, delov stavb, stanovanj in garaž,
2. od prostorov za počitek oziroma rekreacijo, ter
3. od plovnih objektov dolžine najmanj 8 metrov.
S spremembo dogovora se predlaga obveznost udeleženk,
da predpišejo davek od premoženja na vse premoženjske
predmete, ki so našteti v dogovoru. Tako naj bi se uvedel
davek še od osebnega motornega vozila, avtobusa, tovornega
motornega vozila, tovornega priklopnega vozila, traktorja,
kombajna, plovnega objekta in zrakoplova, če ga lastnik ne
uporablja za opravljanje dejavnosti.
Predlagana sprememba po našem mnenju ni primerna. Pri
odločanju o tem, na katere premoženjske predmete se uvede
davek od premoženja, je potrebno upoštevati funkcijo in
namen premoženjskega predmeta. Kolikor gre za predmete,
ki služijo za osebno rabo,s katero se njihova vrednost zmanjšuje oziroma troši, in nimajo značaja premoženja, v katerega
je vložen denar zaradi ohranjanja oziroma večanja vrednosti
in ustvarjanja dohodka, naj bi se obdavčevali ti predmeti z
drugimi obstoječimi vrstami davkov, zlasti s prometnimi
davki. Navedeno stališče je zavzel Republiški družbeni svet za
vprašanja družbene ureditve.
K 7. in 8. členu:
Stopnja davka na dobitke od iger na srečo je po zakonu o
davkih občanov proporcionalna. V osnutku sprememb in
dopolnitev dogovora se predvideva progresivna obdavčitev
teh dobitkov. Ocenjujemo, da je predlagana progresivna stopnja utemeljena, ker posega na dohodke, ki ne izvirajo iz
rezultatov dela in bo zato potrebno ustrezno spremeniti 163.
člen zakona o davkih občanov. Prav tako se predlaga višja
vrednost posameznega dobitka, od katere se davek ne plača.
K 9. členu:
Po spremembah in dopolnitvah dogovora naj bi se iz skupnega dohodka občanov izvzela vračila, ki pripadajo delovnim
ljudem in združenim kmetom na podlagi lastninske pravice na
sredstvih, ki so jih združili. Menimo, da teh sredstev, ki predstavljajo le vračila dela sredstev, ki so bila združena v POZD,
kmetijsko zadrugo ali drugo organizacijo združenega dela ni
potrebno izrecno izvzemati iz obdavčitve, ker ta sredstva ne
pomenijo dohodka in zato tudi ne podlegajo obdavčitvi.
K 10. členu:
Upoštevajoč pripombe k predlaganim rešitvam glede davka
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iz dohodka TOZD in delovnih skupnosti. Izvršni svet ocenjuje
da predlagani rok (31/12-1986) uveljavitve rešitev iz dogovora,
ki se nanašajo na davek iz dohodka TOZD in delovnih skupnosti, ni realen in ga v tem trenutku ni možno natančno opredeliti, zato predlaga, da se besedilo spremeni tako,da bodo
udeleženci dogovora uskladili svoje predpise s področja
davka iz dohodka TOZD in delovnih skupnosti s sprejetimi
rešitvami iz dogovora najkasneje v šestih mesecih od dneva,
ko ga podpišejo vsi udeleženci.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije meni, da je tako stališče
utemeljeno, ker spremembe dogovora zahtevajo dopolnitve
zakonov, pri katerih postopki za sprejem niso krajši od šestih
mesecev.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga dopolnitev
osnutka dogovora o spremembah in dopolnitvah dogovora v
usklajevanju davčnega sistema z dodatnim 5. a. in 5.b. členom, ki naj bi se glasila:
5. a člen
Udeleženke dogovora soglašamo, da se v prvem odstavku
15. člena za besedami »po dejanskem osebnem dohodku«
dodajo besede »in dohodka določenega po merilih«.
5. b člen
Udeleženke dogovora soglašamo, da se v 15. členu dodata
novi sedmi in osmi odstavek, ki se glasita:
Udeleženke dogovora soglašamo, da predpišemo, da zavezanec, ki opravlja gospodarske dejavnosti in pretežni del
celotnega prihodka dosega z občani, ter zavezanec, ki opravlja gostinsko in avtoprevozniško dejavnost plačuje davek od
dohodka določenega po merilih.
Udeleženke dogovora soglašamo, da predpišemo način in
merila za določitev davčne osnove za zavezance iz predhodnega odstavka tega člena.
Obrazložitev
Z namenom spodbujanja večje proizvodnje, zaposlenosti,
izkoriščenosti obstoječih zmogljivosti ter spodbujanjem k razvoju in modernizaciji, bi bilo potrebno v sistem vgraditi
dodatne - nove rešitve, ki bi spodbujale nosilce samostojnega
osebnega dela k ustvarjanju čimvečjega dohodka.
S predlaganimi spremembami in dopolnitvami se uvaja nov
dodaten način obdavčevanja. S tako opredeljenim novim
načinom obdavčevanja naj bi ob upoštevanju specifičnosti
posameznih dejavnosti, vplivalo, da bodo zavezanci motivirani za boljše gospodarjenje in s tem za čimboljše izkoriščanje danih in možnih pogojev poslovanja. Na ta način pa bo
imel zavezanec tudi možnost vnaprej planirati svoje delo in
proizvodnjo, saj mu bodo znane obveznosti, ki jih bo imel v
tekočem letu do družbene skupnosti.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga Skupščini SR
Slovenije, da pooblasti Izvršni svet Skupščine SR Slovenije,
da v skladu s sprejetimi stališči Skupščine SR Slovenije sodeluje pri pripravi in usklajevanju predloga dogovora ter po
končanem usklajevanju predlaga Skupščini SR Slovenije v
obravnavo in sprejem predlog navedenega dogovora.
MNENJE IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR SLOVENIJE O
OSNUTKU DOGOVORA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
DOGOVORA O TEMELJIH DAVČNE POLITIKE
V osnutku dogovora o spremembah in dopolnitvah dogovora o temeljih davčne politike so predložene dopolnitve
veljavnega dogovora o temeljih davčne politike (Uradni list
SFRJ, št. 11/85), ki se nanašajo:
- na skrajševanje roka za znižanje stopenj posebnega republiškega oziroma pokrajinskega davka za promet določenih
proizvodov in odpravo občinskega davka od prometa proizvodov
- na razpon stopenj davka iz dohodka TOZD in delovnih
skupnosti v skladu s predlaganim progresivnim obdavčevanjem dohodka TOZD in delovnih skupnosti
- na olajšave pri davku iz dohodka TOZD za delo v več
izmenah in povečanem izkoriščanju kapacitet
- na spremembo lestvice obdavčevanja pri davku od prometa nepremičnin
- na razpon stopenj pri progresivnem obdavčevanju dobitkov od iger na srečo
- na spremembo lestvice in razponov progresije pri davku
poročevalec

od skupnega dohodka občanov.
Namen predlaganih sprememb dogovora je večja in popol-.
nejša harmonizacija višine davčnih stopenj in uresničitev
predvidenih ciljev davčne politike v skladu z opredelitvami iz
dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga Skupščini SR
Slovenije, da sprejme pobudo za sklenitev dogovora o spremembah in dopolnitvah dogovora o temeljih davčne politike z
osnutkom dogovora.
K posameznim členom osnutka dogovora pa pripominjamo
naslednje:
K 1. členu:
Z dogovorom o temeljih davčne politike so se socialistične
republike in socialistični avtonomni pokrajini zavezale, da
bodo postopno, začenši z letom 1985, zniževale zbirno stopnjo posebnega republiškega oziroma pokrajinskega in občinskega davka od prometa proizvodov, ki so posebnega
pomena za standard občanov (obleka, obutev, bela tehnika,
pohištvo), tako, da se bo le-ta znižala od sedaj veljavne stopnje v SR Sloveniji v višini 11,5% na 6 do 8% v letu 1990.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije podpira predloženo
usmeritev, ki je skladna z dolgoročnim programom gospodarske stabilizacije. Ob tem opozarja na bistveno skrajšanje roka
uveljavitve te usmeritve, ki bi lahko ogrozilo izvajanje nalog
oziroma priliv predvidenih sredstev v okviru občinskih oziroma republiškega proračuna. Zato je pobuda za takojšnjo
realizacijo tega ukrepa (že s 1/1-1987) težko uresničljiva.
Odpira se namreč vprašanje nadomeščanja izpadlih virov
sredstev za proračune družbenopolitičnih skupnosti, saj bi
bilo treba ob realizaicji navedenega ukrepa istočasno povečati druge vire, kot na primer republiški davek iz osebnega
dohodka delavcev in davek iz dohodka TOZD.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije zato meni, da ne
obstoje razlogi za spremembo 13. člena veljavnega dogovora.
Predlog za ukinitev občinskega prometnega davka je sicer
utemeljen predvsem z vidika prehoda na večje zagotavljanje
sredstev za proračune občin iz neposrednih davkov, vendar
realizacija te usmeritve po našem mnenju zahteva daljše
časovno obdobje.
K 2. čienu:
Predlaga se sprememba lestvice davka na promet nepremičnin in sicer pri prodaji gradbenih objektov. Skladno z
veljavnimi predpisi je davčna osnova pri gradbenih objektih
prometna vrednost, ki se obdavčuje po 25% proporcionalni
stopnji, razlika med prometno in gradbeno vrednostjo pa po
progresivni stopnji. Po predlaganem 2. členu dogovora naj bi
se spremenila davčna lestvica, po kateri se obdavčuje razlika
med prometno in gradbeno vrednostjo gradbenega objekta. S
predlagano spremembo te lestvice, ki pomeni blažjo obdavčitev, se strinjamo. Zaradi visokega porasta cen gradbenih
objektov po mnenju predlagatelja deluje veljavna davčna
lestvica preostro in zavira normalen promet teh nepremičnin
oziroma vodi k izogibanju plačila davka in celo do davčnih
utaj.
Menimo pa, da je vzporedno s predlagano spremembo
davčne lestvice potrebno zagotoviti tudi enotno metodologijo
za ugotavljanje prometne in gradbene vrednosti gradbenih
objektov na nivoju SFRJ.
K 3. členu:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije se v pripombah k predloženim rešitvam v osnutku dogovora o spremembah in
dopolnitvah dogovora o usklajevanju davčnega sistema ni
zavzel za obdavčitev dohodka TOZD in delovnih skupnosti po
progresivnih stopnjah. V skladu s t©m stališčem meni, da naj
ostane 23. člen dogovora nespremenjen, pri čemer pa bi bilo
potrebno proučiti vpliv sprememb v obračunskem sistemu in
davčnem sistemu na višino povprečnih stopenj davka in jih
temu ustrezno prilagoditi tudi v 24. členu dogovora.
K 4. členu
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije meni, da predložena
davčna olajšava, ki se nanaša na oprostitev davka za del
dohodka, ustvarjenega na delavca pri delu v več izmenah in
povečani izkoriščenosti kapacitet narekuje temeljito proučitev.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije meni, da je izkoriščenost kapacitet oziroma možnost uvajanja večizmenskega dela
pogojena predvsem z rezultati, ki jih dosega ozd pri planiranju svojih proizvodov in storitev na trgu. Z davčnimi olajšavami je potrebno stimulirati vlaganja v večizmensko delo, pri
davčnem zavezancu, ki se je odločil, ob upoštevanju tržnih in
drugih ekonomskih kriterijev, da bo uvedel več izmen in
povečal izkoriščenost kapacitet.

K 5. členu:
S spremembo 44. člena veljavnega dogovora se predlaga,
da bi bila stopnja davka od dohodka iz avtorskih pravic,
patentov in tehničnih izboljšav, ki se plačuje po odbitku
najmanj 3% in ne tako kot sedaj do 3%.
S predlagano spremembo dogovora se Izvršni svet Skupščine SR Slovenije strinja.
K 6. členu:
Za razliko od veljavne proporcionalne obdavčitve dobitkov
od iger na srečo (15%) se s spremembo dogovora predlaga
progresivna davčna lestvica. Ocenjujemo, da je predlagana
progresivna davčna lestvica utemeljena, ker ostro posega na
visoke dohodke, ki ne izvirajo iz rezultatov dela.
K 7. členu:
Za davek od skupnega dohodka občanov je predlagano
znižanje gornjega mejnega razpona davčne osnove in znižanje davčne stopnje za gornji mejni razpon. Po osnovni rešitvi
naj bi se gornji mejni razpon davčne osnove zvišal od
1.000.000 din na 3.000.000 din, davčna stopnja na ta razpon
pa znižala od 80% na 70%.
Glede na to, da je bila v SR Sloveniji z dogovorom sprejeta
lestvica valorizirana že v letu 1985, podpiramo predlagano
rešitev, ker se v zgornjem mejnem razponu davčne osnove
približa naši veljavni ureditvi (gornji mejni razpon znaša
3.050.000 din). Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ne podpira
predloga po katerem naj bi se davčna stopnja za ta razpon
znižala od 80% na 70%, izhajajoč iz ugotovitve, da gre za
obdavčenje zelo visokih skupnih prejemkov občanov in s tem
tudi za uresničevanje načela o plačevanju davkov v sorazmerju z ekonomsko močjo davčnih zavezancev.
Podpiramo pa vsakoletno valorizacijo razponov davčnih
osnov. Menimo pa, da bi morala temeljiti na rasti letnega
poprečnega čistega osebnega dohodka zaposlenih delavcev
v gospodarstvu v republiki oziroma pokrajini, katerega po
podatkih za prvih devet mesecev leta, za katero se ugotavlja
davčna obveznost, ugotovi republiški oziroma pokrajinski
zavod za statistiko. Predlagamo, da se drugi odstavek tega
člena dopolni v tem smislu.
K 8. členu:
Upoštevajoč vse pripombe Izvršni svet ocenjuje, da je predlagani rok (31. 12. 1986) uveljavitve rešitev iz dogovora za
predloge, ki zadevajo davke občanov, sprejemljiv. Roka uveljavitve predlogov, ki se nanašajo na druge vrste davkov
(davek iz dohodka TOZD in delovnih skupnosti, prometni
davek) pa, glede na pripombe ni možno natančno opredeliti,
zato Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga, da se
besedilo navedenega člena spremeni tako, da bodo udeleženci dogovora uskladili svoje predpise s sprejetimi rešitvami
iz dogovora, ki se nanašajo na davek iz dohodka TOZD in
delovnih skupnosti in prometni davek, najkasneje v šestih
mesecih od dneva, ko ga podpišejo vsi udeleženci.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije meni, da je tako stališče
utemeljeno, ker spremembe dogovora zahtevajo dopolnitve
zakonov, pri katerih postopki za sprejem niso krajši od šestih
mesecev.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga Skupščini SR
Slovenije, da pooblasti Izvršni svet Skupščine SR Slovenije,
da v skladu s sprejetimi stališči Skupščine SR Slovenije sodeluje pri pripravi in usklajevanju predloga dogovora ter po
končanem usklajevanju predlaga Skupščini SR Slovenije v
obravnavo in sprejem predlog navedenega dogovora.
MNENJE IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR SLOVENIJE O
OSNUTKU DOGOVORA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
DOGOVORA O TEMELJNIH VPRAŠANJIH POLOŽAJA, ORGANIZACIJE IN DELOVANJA UPRAVNIH ORGANOV ZA DRUŽBENE PfllHODKE
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije k osnutku dogovora o
spremembah in dopolnitvah dogovora o temeljnih vprašanjih
položaja, organizacije in delovanja upravnih organov za družbene? prihodke nima pripomb.
V zvezi z besedilom obrazložitve k 3. členu osnutka dogovora pa Izvršni svet Skupščine SR Slovenije opozarja na
ugotovitev, da Ustava SR Slovenije ne omogoča ustanovitve
inšpekcijskih služb, s tem pa tudi take službe za področje
družbenih prihodkov na ravni republike.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije meni, da ugotovitev ni
točna. Ustava SR Slovenije namreč v 333. členu omogoča, da
se z zakonom lahko določi, da republiški upravni organi na
celotnem območju republike neposredno opravljajo inšpekcijo nad izvajanjem zakonov in drugih predpisov, za izvajanje
katerih so dolžni skrbeti.

nadaljevanje s 1. strani
- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
sodnih taksah;
- predlog zakona o dopolnitvi zakona o zagotavljanju
sredstev in izpolnjevanju obveznosti SR Slovenije za pospeševanje razvoja gospodarsko manj razvitih republik in SAP
Kosovo;
- predlog odloka o soglasju k predlogu zakona o ratifikaciji
sporazuma o spremembah in dopolnitvah sporazuma med
vlado SFR Jugoslavije in vlado Zveze sovjetskih socialističnih
republik in tehničnem sodelovanju pri graditvi in rekonstrukciji industrijskih podjetij in drugih objektov;
- predlog odloka o soglasju k predlogu zakona o ratifikaciji
protokola k sporazumu o gospodarskem in tehničnem sodelovanju pri izgradnji in rekonstrukciji industrijskih in drugih
objektov v SFR Jugoslaviji, sklenjenega med Zveznim izvršnim svetom Skupščine SFR Jugoslavije in vlado Zveze sovjetskih socialističnih republik.
Zbor združenega dela je sprejel tudi:
- sklep k osnutku odloka o ciljih in nalogah skupne emisijske in denarne politike ter skupnih temeljev kreditne politike v
letu 1987;
- sklep k osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o prometu blaga in storitev s tujino;
- sklep k osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o Narodni banki Jugoslavije in enotnem monetarnem
poslovanju narodnih bank republik in narodnih bank avtonomnih pokrajin;
- sklep k osnutku odloka o predračunu prihodkov in
odhodkov deviznih rezerv pri Narodni banki Jugoslavije za
obdobje od 1. januarja do 30. junija 1987;
- sklep k predlogu za izdajo zakona o združevanju dela
sredstev družbene reprodukcije za gospodarsko infrastrukturo v obdobju 1987 do 1990 z osnutkom zakona;
- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
zajamčenem osebnem dohodku in izplačevanju osebnih

dohodkov v organizacijah združenega dela, ki poslujejo z
izgubo;
- sklep k predlogu za izdajo zakona o prispevku za pokrivanje dela stroškov enostavne reprodukcije Železniškega
gospodarstva Ljubljana v letih 1987-1990 z osnutkom zakona.
Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični
zbor so sprejeli še:
- predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi dveh članov Komisije Skupščine SR Slovenije za narodnosti; dolžnosti člana te
komisije sta bila razrešena Silvano Sau in Drago Žerjal, za
člana komisije pa sta bila izvoljena Gorazd Bertok in Ennio
Opassi;
- predlog odloka o razrešitvi in imenovanju namestnika
javnega tožilca Višjega javnega tožilstva v Ljubljani; dolžnosti
namestnika javnega tožilca Višjega javnega tožilstva v Ljubljani je bil razrešen Vasilij Bernhard, za namestnika javnega
tožilca Višjega javnega tožilstva v Ljubljani pa je bil imenovan
Primož Bajželj;
- predlog odloka o razrešitvi in imenovanju člana Sveta
Narodne banke Slovenije; dolžnosti člana sveta Narodne
banke Slovenije je bil razrešen Rudi Vračko, za člana pa
imenovan Stane Valant;
- predlog odloka o soglasju k razrešitvi Milovana Zorca
dolžnosti člana Upravnega odbora Sklada Borisa Kidriča in o
imenovanju Marijana Vidmarja za člana Upravneaa odbora
Sklada Borisa Kidriča;
Zbor združenega dela pa je sprejel tudi:
- predlog odioka o razrešitvi in izvolitvi predsednika
Odbora za finance in kreditno-monetarno politiko Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije; dolžnosti predsednika
odbora je bil razrešen Igor Kadunc, za predsednika odbora pa
je bil izvoljen Miran Jovan.
Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični
zbor so obravnavali tudi osnutek programa dela zborov
Skupščine SR Slovenije za leto 1987; sklepanje o osnutku
programa so zbori odložili.

SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILAZBOROV SKUPŠČINE SRS
STALIŠČA
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka
resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana SR Slovenije za obdobie
1986-1990 v letu 1987
Družbenopolitični zbor Skupščine SR
Slovenije je na seji dne 25. novembra
1986 obravnaval osnutek resolucije o
politiki uresničevanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990
v letu 1987 in na podlagi 74. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije sprejel
naslednje
STALIŠČA
1. Ocenjujemo, da vseh ciljev ekonomske politike v letošnjem letu ne uresničujemo tako, kot smo si začrtali. Odstopanja se kažejo v visoki inflaciji, zmanjšani
vključenosti slovenskega gospodarstva v
mednarodno menjavo ter v neskladnostih med posameznimi oblikami porabe.
Dohodkovna učinkovitost gospodarjenja
se je le neznatno izboljšala. Opazni so
začetni premiki na področju tehnološke,
proizvodne in kadrovske prenove. Zbor
zato meni, da je treba v gospodarjenju in
izboljšanju kvalitete dela in življenja napraviti preobrat v smeri uveljavitve najpomembnejših prvin ekonomske politike iz
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dolgoročnega programa gospodarske
stabilizacije in podpira ključne naloge in
usmeritve družbenoekonomskega razvoja v letu 1987. Ekonomska politika mora
biti usmerjena v odpravljanje vzrokov inflacije, spodbujanje tržno zanimive proizvodnje in konvertibilnega izvoza, ki je
dohodkovno zanimiv in daje visok devizni priliv ter je v funkciji razvoja družbe.
Zgotoviti mora realno vrednoteje proizvodnih tvorcev, delovanje ekonomskih
zakonitosti, organizacije združenega dela pa usmerjati k bolj produktivnemu delu, izboljšanju učinkov gospodarjenja,
uvajanju moderne organizacije dela in
opiranju na lastne sile. Na tem temelju
moramo doseči višjo stopnjo ekonomske
učinkovitosti, kakovostno življenje ter
nadaljnje utrjevanje in razvijanje socialističnega samoupravljanja kot integralnega družbenoekonomskega odnosa. Zbor
podpira resolucijski pristop k planiranju
vrednostnih razmerij brez anticipirane inflacije, katerega je potrebno operacionalizirati do sprejetja predloga.
Zbor poudarja, da resolucija ni dovolj

konkretna in dosledna pri razdelavi aktivnosti in instrumentarija za doseganje teh
ciljev na področjih, katera se urejajo znotraj republike (družbene dejavnosti, problematika izgub, stanovanjsko gospodarstvo, urejanje in varstvo okolja, drobno
gospodarstvo, davčna politika, kmetijska
politika, skladnejši regionalni razvoj), zato naj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije skuša do predloga resolucije jasneje
opredeliti način izvajanja teh nalog. Resolucija bi morala opredeliti osnovne
opredelitve izvajanja energetske politike
v naslednjem letu.
2. Glede na stanje v tehnični in tehnološki opremljenosti slovenskega gospodarstva zbor meni, da morajo delavci v
sleherni organizaciji združenega dela
preverjati svoje razvojne usmeritve. Z
ekonomskimi ukrepi je treba v organizacijah združenega dela spodbuditi naložbe v inovacijske procese in inovacijske
dejavnosti. Modernizacija in prestrukturiranje proizvodnje mora potekati v smeri
nastajanja inovativne, informacijske
družbe, v kateri bo produkcija temeljila
poročevalec

predvsem na inovacijah, dosežkih znanosti, tehnološkem razvoju in ustreznih organizacijskih oblikah. Podpirajo tiste gospodarske usmeritve in posodobitve, ki
bodo zmanjševale porabo energije na
enoto proizvoda in s katerim bomo
uspešneje preusmerili inercijo ekstenzivnega razvoja. Gospodarski subjekti morajo z naslonitvijo na lastne sile, z bolj
ustvarjalnim delom, učinkovitejšim gospodarjenjem ter delitvijo na osnovi dela
in njegovih rezultatov dosegati večje
učinke. Spodbuditi moramo izkoriščanje
ljudskega znanja, znanstveno raziskovalnega dela ter ustvarjati pogoje za razmah
inovativne dejavnosti ter prenos dosežkov znanosti v procese proizvodnje,
hkrati pa zagotavljati sredstva za nabavo
sodobne opreme doma in iz tujine ter
zagotoviti učinkovitejše delovanje informacijskega sistema. Nujna sestavina prestrukturiranja gospodarstva je tudi produktivno zaposlovanje in izboljšanje izobrazbe kadrov, ki jo je moč pomembno
popraviti z dopolnilnim izobraževanjem
in obnavljanjem znanja. Pomembno je že
v letu 1987 začeti zagotavljati pogoje za
kvalitetnejši in učinkovitejši študij, ki bodo univerzama omogočili izobraziti večjo
število tehničnih kadrov, kar je eden od
pogojev za uresničitev ciljev dolgoročnega plana SR Slovenije. Materialno je treba podpreti delo znanstveno raziskovalnih skupin v OZD, ki razvijajo težiščne
smeri tehnološkega razvoja ter nameniti
posebno skrb za uspešno realizacijo akcije 2000 mladih raziskovalcev. Nemudoma je treba proučiti institut in negativne
posledice uporabe z delom pridobljenih

delovnih zmožnosti. Ob materialnih in
kadrovskih pogojih moramo nuditi tudi
ekonomsko stimulacijo za proizvodnjo
kvalitetnejših izdelkov, ki bodo lahko
konkurirali na svetovnem trgu.
3. V delitvi dohodka moramo zagotoviti, da se obveznosti gospodarstva ne bodo povečale, da bo povečan realni delež
sredstev za razširitev materialne osnove
dela v gospodarstvu in da bo mogoče
zagotoviti določeno realno rast sredstev
za osebne dohodke v organizacijah, ki
bodo nadpovprečno izboljšale rezultate
poslovanja. Sistem delitve mora zagotavljati višje osebne dohodke delavcem, ki
imajo večje in kvalitetnejše rezultate, zlasti pa visoko strokovnim in inovativno
usmerjenim delavcem. Hitreje je treba
presegati težnje k uravnilovki ter mezdno
miselnost.
4. Zbor poudarja, da je drobno gospodarstvo nujna sestavina prestrukturiranega gospodarstva. S konkretnimi materilanimi spodbudami je treba podpreti ustanavljanje malih enot družbenega in zasebnega sektorja, odstraniti zakonske in
druge ovire za njihov hitrejši razvoj in
zagotoviti večji obseg vlaganj, prilagoditi
davčne predpise, kreditno politiko in
spodbuditi znanstveno raziskovalno delo
na tem področju.
5. Na področju skupne porabe moramo nadaljevati z urejanjem odnosov svobodne menjave dela. Družbene dejavnosti niso le faktor potrošnje, temveč tudi
aktivni dejavnik proizvodnje, od katerih
je neposredno odvisna kakovost življenja. Obseg združevanja sredstev za te
potrebe se mora gibati v okvirih razpo-

ložljivega dohodka. Selektiven pristop v
programih znotraj teh dejavnosti mora
zagotoviti podporo tistim storitvam, ki so
pogoj in v funkciji razvoja in procesov
družbene reprodukcije. S prestrukturiranjem in smotrno racionalizacijo družbenih dejavnosti lahko dosežemo njihov
nadaljnji razvoj, ne da bi pri tem odstopili
od zahteve po razbremenjevanju gospodarstva. Razbremenjevanje dohodka pa
moramo doseči predvsem z' zmanjšanjem nepotrebne in neutemeljene porabe.
6. Upoštevajoč dejstvo, da je onesnaženost okolja v Sloveniji dosegla kritično
mejo, zbor predlaga, da se v letu 1987
posebno pozornost nameni konkretizaciji in izvajanju ukrepov za sanacijo nekaterih onesnaževalcev ter da se pripravi
celovit program ekološke sanacije. Ob
tem pa zbor podpira že predlagane ukrepe v prilogi k jesenski analizi glede dogajanja v prostoru in varstvu okolja.
7. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
naj skupaj z odborom podpisnikov družbenega dogovora o skupnih osnovah in
merilih za samoupravno urejanje odnosov pri pridobivanju in delitvi dohodka v
SR Sloveniji prouči in oceni predlagano
politiko delitve dohodka in sredstev za
osebne dohodke v letu 1987 skladno s
citiranim družbenim dogovorom ter po
potrebi predlaga konkretne opredelitve v
predlogu resolucije. V okviru te naloge
naj se prouči tudi možnost uveljavitve
enote enostavnega dela ter zavzema stališče do vseh odprtih vprašanj, ki se ob
tem porajajo.

UGOTOVITVE IN SKLEPI
Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka resolucije o politiki uresničevanja
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986—1990 v letu 1987
Skupščina SR Slovenije je ob obravnavi osnutka resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana SR Slovenije
za obdobje 1986-1990 v letu 1987 na
sejah Zbora združenega dela In Zbora
občin ob upoštevanju stališč Družbenopolitičnega zbora na podlagi 260. člena
poslovnika Skupščine SR Slovenije dne
25. novembra 1986 sprejela le-te
UGOTOVITVE IN SKLEPE
I.
Skupščina SR Slovenije ugotavlja, da
je resolucija nastajala v času, ko še niso
usklajene spremembe v gospodarskem
sistemu, ki bodo v prihodnjem letu opredeljevale pogoje gospodarjenja in materialne okvire razvoja. V predlaganem dograjevanju gospodarskega sistema je treba dati prednost tistim, ki bistveno vplivajo na uresničevanje ključnih ciljev tekoče in razvojne politike. V ta sklop dograditve prvenstveno sodi zakonodaja, ki
ureja ekonomske odnose s tujino. Zaradi
tega bo treba vzporedno z usklajevanjem
omenjenih sprememb, dograjevati tudi
resolucijo. To bo terjalo poglobljene razprave in dodatno preverjanje posameznih nalog in usmeritev. V zvezi s tem
skupščina podpira vse tiste usmeritve,
poročevalec

cilje in naloge, ki pomenijo odločnejše
uveljavljanje kakovostnih dejavnikov razvoja in prehod na intenzivnejši način gospodarjenja na osnovi tržnih zakonitosti
in večje samostojnosti ter odgovornosti
delavcev pri sprejemanju poslovnih odločitev v organizacijah združenega dela.
Poudarja pa, da bo zahtevno povečanje
konvertibilnega izvoza, ki je pogoj za
večjo gospodarsko rast, možno doseči
ne le z ukrepi ekonomske politike, temveč tudi z dvigom kakovosti proizvodov
in storitev, s hitrejšo preusmeritvijo v donosnejše proizvodne programe, z večjim
uveljavljanjem inovativnosti in inventivnosti, z dvigom poslovnosti ter z interdisciplinarnim pristopom pri oblikovanju
poslovnih odločitev, z uveljavljanjem
znanja in tehnično-tehnoloških dosežkov, z manjšo porabo energije na enoto
proizvoda in z uveljavljanjem drugih kvalitetnih dejavnikov razvoja.
Skupščina ocenjuje, da so ključni cilji
družbenoekonomskega razvoja dobro
zastavljeni. Eden od bistvenih pogojev za
njihovo uresničitev pa je, da bomo protiinflacijsko politiko uresničevali z odgovornim gospodarjenjem z družbenimi
sredstvi na vseh ravneh, s spoštovanjem
in obvladovanjem ekonomskih zakonitosti in trga, realnim vrednotenjem proiz-

vodnih tvorcev, realnim izkazovanjem
dohodka, in podobno.
Skupščina posebej opozarja na problem neuresničevanja ciljev in nalog iz
letošnje resolucije, predvsem zaradi visoke inflacije in zaostajanja konvertibilnega izvoza ob hkratnem povečanju uvoza
s tega področja. Če bi se ugotovljeno
zaostajanje za resolucijskimi nalogami
še nadaljevalo, bi bili lahko resno ogroženi cilji in naloge gospodarskega in socialnega razvoja, ki so opredeljeni v družbenem planu SR Slovenije za obdobje
1986-1990.
Skupščina nadalje meni, da je nov pristop pri pripravi resolucije, da se ne ponavljajo naloge in cilji iz srednjeročnega
in dolgoročnega plana republike, dober,
in da je treba opredeliti predvsem naloge
na tistih področjih, kjer beležimo zaostajanje z namenom, da bi dosegli preobrat
v negativnih razvojnih trendih.
II.
Skupščina SR Slovenije meni, da je
treba do predloga resolucije proučiti oziroma v predlog resolucije vključiti:
- pomen zmanjševanja inflacije v letu
1987 ter preveriti, če so vsi ukrepi ekonomske politike in elementi porabe
usmerjeni v zastavljeni cilj zmanjševanja
7

inflacije, v uresničevanje planirane stopnje rasti družbenega proizvoda, s tem pa
v še večje intenzivno gospodarjenje na
osnovi realnih tvorcev gospodarjenja;
- vgraditi stimulativne elemente za
dobro gospodarjenje, pri tem pa povečati
akumulacijo gospodarstva in uskladiti
osebno, skupno in splošno porabo v okvire realno doseženega dohodka, upoštevaje srednjeročno politiko usklajevanja odnosov v razporejanju dohodka;
- večjo učinkovitost proizvodnih investicij in ne le njihovo rast. Modernizacija
in posodobitev proizvodnje kot del že
začetih pozitivnih procesov prestrukturiranja slovenskega gospodarstva ne sme
pomeniti le ohranjanje obstoječih proizvodnih programov na sodobnejši tehnologiji, temveč tudi izboljšanje gospodarske strukture. Brez tehnološke posodobitve ni mogoče pričakovati rezultatov, ki
so predvideni v srednjeročnih planskih
aktih;
- da bodo banke, ki so v dogovoru o
temeljih družbenega plana sprejele obveznosti za kreditiranje prodaje domače
opreme, za to zagotavljale ustrezna razpoložljiva sredstva. Zaradi bistvenega zaostajanja investicij v kmetijstvu pa bodo
povečale obseg sredstev pod ugodnejšimi pogoji za te namene; ugodnejše pogoje bodo banke zagotavljale tudi za vlaganja v razvoj komunalnega gospodarstva in varstva okolja;
- da bodo proučene možnosti, da bi
se del presežkov prihodkov nad odhodki
Narodne banke Slovenije usmerjal tudi v
pospeševanje maloobmejnega sodelovanja in sodelovanja z deželami v razvoju;
- spodbujati možnost za angažiranje
sredstev občanov za njihovo vlaganje v
produktivne namene oziroma v ustvarjanje nove vrednosti;
- kako tudi z ukrepi tekoče ekonomske politike krepiti akumulativno in reproduktivno sposobnost turističnih organizacij združenega dela za naložbe v povečanje prenočitvenih zmogljivosti in tujskega prometa ter s tem povečanje deviznega priliva;
- pri opredelitvi politike delitve sredstev za osebne dohodke v organizacijah
združenega dela, ki pridobivajo dohodek

prek samoupravnih interesnih skupnosti družbeno organizirano kompleksno zamaterialne proizvodnje po načelih svo- družno gradnjo. Ekonomske stanarine je
bodne menjave dela in v organizacijah treba oblikovati v skladu s programom
združenega dela, kjer se del sredstev za prehoda tako, da vsakokratno letno povienostavno ali razširjeno reprodukcijo šanje upošteva inflacijska gibanja in zaozdružuje na podlagi samoupravnih spo- stanke iz preteklih let;
razumov o temeljih planov ali na podlagi
- na področju varstva okolja pripraviti
zakonov, da se bodo osebni dohodki v celovit program ekološke sanacije ter
teh organizacijah usklajevali z gospodar- okrepiti nadzor in sproti obveščati javstvom pod pogojem, da bodo dosegli nost o vseh razsežnostih onesnaževanja
vsaj povprečno uspešnost pri uresniče- okolja. Z ukrepi tekoče ekonomske politivanju nalog, opredeljenih v samouprav- ke je treba obremeniti tisto proizvodnjo,
nih sporazumih o temeljih planov v okvi- ki bolj onesnažuje okolje in ki neposredru razpoložljivega dohodka;
no ogroža ljudi, vire pitne vode in druge
- opredelitev, da pomenijo ugotovlje- dobrine, z namenom, da bo ta proizvodni presežki samoupravnih interesnih nja zainteresirana za odpravo vzrokov in
skupnosti družbenih dejavnosti v letu posledic onesnaževanja. Organizacije
1986 osnovo za znižanje posameznih pri- združenega dela morajo zagotoviti pogospevnih stopenj v letu 1987; ena po- je za normalno in namenu ustrezno delomembnih nalog je tudi racionalna delitev vanje čistilnih objektov in naprav;
dela in smotrna organiziranost družbe- zagotoviti stimulativne pogoje za
nih dejavnosti v SR Sloveniji;
nadaljnji razvoj drobnega gospodarstva,
- da se bodo dogradili med občinami čemur je treba prilagoditi tudi predpise;
sistemi solidarnosti na področju zago- energično pristopiti k zmanjševanju
tovljenih programov v osnovnem šolstvu družbene režije na vseh nivojih, pri tem
in zdravstvu. Da bo možno doseči zastav- pa skrbeti še naprej za usposabljanje
ljene cilje preobrazbe vzgoje in izobraže- upravnih organov za izvrševanje vseh njivanja, je potrebno programe v usmerje- hovih funkcij;
nem izobraževanju ustrezneje vrednotiti;
- proučiti možnosti za izboljšanje ma- zahtevo po doslednem uresničeva- terialnega položaja sredstev javnega obnju kadrovske politike v najširšem smi- veščanja.
slu, politike produktivnega zaposlovanja,
kontinuiranega izobraževanja in dodatIII.
nega usposabljanja delavcev, ki opravljaSkupščina SR Slovenije sprejema osjo dela, ki so predvidena za prestrukturi- nutek resolucije o politiki uresničevanja
ranje; brez kadrovske posodobitve ne bo družbenega plana SR Slovenije za obmožno doseči tehnološkega prestruktu- dobje 1986—1990 v letu 1987 in ekspoze
riranja gospodarstva;
Izvršnega sveta SR Slovenije.
- obveznosti občin, da čimprej sprejmejo planske in izvedbene akte, s kateriSkupščina nalaga Izvršnemu svetu
mi bo v skladu s sprejeto zakonodajo na Skupščine SR Slovenije, da pripravi
področju urejanja prostora zagotovljeno predlog resolucije in pri tem upošteva te
spoštovanje dogovorjene politike na po- ugotovitve in sklepe, predloge in pripomdročju rabe prostora in s tem zagotovlje- be delovnih teles zborov in skupščine,
no učinkovito varstvo kmetijskih zem- razpravo na sejah zborov ter mnenja in
ljišč, ki so temelj proizvodnje hrane v SR predloge družbenopolitičnih organizacij
in drugih samoupravnih organizacij in
Sloveniji,
- proučiti načine intenziviranja nalog skupnosti.
iz srednjeročnega plana glede skladnejšega regionalnega razvoja na manj razviIzvršni svet naj ob predlogu resolucije
tih in obmejnih območjih v SR Sloveniji; poda svoja stališča do predlogov in pri- pri spodbujanju zadružne stano- pomb, podanih v razpravi ob osnutku
vanjske gradnje se je treba zavzemati za resolucije.

SKLEP
Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga za izdajo
zakona o prispevku za pokrivanje dela stroškov enostavne reprodukcije
Železniškega gospodarstva Ljubljana v letih 1987-1990 z osnutkom zakona
Zbor združenega dela Skupščine SR
Slovenije je na svoji 8. seji dne 25. novembra 1986 obravnaval predlog za izdajo zakona o prispevku za pokrivanje
dela stroškov enostavne reprodukcije
Železniškega gospodarstva Ljubljana v
letih 1987—1990 z osnutkom zakona in
na podlagi 277. in 282. člena poslovnika
Skupščine SR Slovenije sprejel naslednji
sklep
1. Zbor združenega dela Skupščine SR
Slovenije ugotavlja, da je zagotovitev
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sredstev za enostavno reprodukcijo Železniškega gospodarstva Ljubljana pogoj
za trajno in kakovostno, predvsem pa
varno upravljanje železniških storitev in
da članice skupnosti, ki niso pristopile k
samoupravnemu sporazumu o temeljih
planov samoupravne interesne skupnosti
za železniški in luški promet, ne morejo
biti v boljšem položaju od tistih, ki so k
sporazumu pristopile. Zato zbor podpira
predlog za izdajo zakona o prispevku za
pokrivanje dela stroškov enostavne reprodukcije Železniškega gospodarstva
Ljubljana v letih 1987—1990 z osnutkom
zakona.
2. Pri pripravi predloga zakona naj Sa-

moupravna interesna skupnost za železniški in luški promet ustrezno upošteva
mnenje Izvršnega sveta Skupščine SR
Slovenije ter predloge in pripombe delovnih teles Skupščine SR Slovenije in
razpravo na seji zbora.
Posebej naj se prouči vsebina nekaterih predlaganih določb predvsem z vidika
večje konkretizacije ciljev opredeljenih v
predlogu za izdajo zakona in jasnejše
opredelitve zavezancev za plačilo prispevka po zakonu. Zato naj se v prvem
delu zakona jasno opredeli, da je za pokrivanje dela stroškov enostavne reproducije Železniškega gospodarstva Ljubporočevalec

Ijana možno uvesti tudi prispevek iz dohodka. V drugem delu zakona pa je potrebno predpisati obveznost plačevanja

prispevka iz dohodka le za tiste zavezance, ki samoupravnega sporazuma niso
podpisali.

Obenem naj se oceni tudi primernost
določanja višine prispevne stopnje za obdobje 1987-1990 z zakonom.

Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga za izdajo
zakona o združevanju dela sredstev družbene reprodukcije za gospodarsko
infrastrukturo v obdobju 1987—1990 z osnutkom zakona
Zbor združenega dela Skupščine SR
Slovenije je na 8. seji dne 25. novembra
1986 obravnaval predlog za izdajo zakona o združevanju dela sredstev družbene reprodukcije za gospodarsko infrastrukturo v obdobju 1987 do 1990 z osnutkom zakona in na podlagi 277. in 282.
člena poslovnika Skupščine SR Slovenije sprejel naslednji
sklep
1. Zbor združenega dela Skupščine SR

Slovenije ugotavlja, da je treba zagotoviti
nadaljnjo izgradnjo objektov gospodarske infrastrukture in nemoteno opravljanje nujnih potreb družbene reprodukcije
ter preprečiti škodo, ki bi nastala zaradi
izpada potrebnih sredstev pri graditvi infrastrukturnih objektov na področju prometa in zvez ter izvršitvi nalog na področju oskrbe z energijo do vključno 1990.
teta. Zato zbor podpira sprejem predloga
za izdajo zakona o združevanju dela in
sredstev družbene reprodukcije za gospodarsko infrastrukturo v letih

1986-1990 z osnutkom zakona.
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije.
Pri pripravi predloga zakona naj predlagatelj upošteva pripombe in ugotovitve
iz poročil delovnih teles zbora in skupščine, še posebej v tistem delu, ki se nanaša
na trajanje obveze zavezancev za združevanje sredstev za obnovo in modernizacijo oddajniškega in prenosnega omrežja
RTV ter pripombe in stališča delegatov
na seji zbora.

SKLEP
Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR
Slovenije o ustanovitvi, nalogah in izvolitvi skupine delegatov za spremljanje
uresničevanja preobrazbe vzgoje in izobraževanja
Na podlagi 145., 146. in 246. člena
poslovnika Skupščine SR Slovenije so
Zbor združenega dela, Zbor občin in
Družbenopolitični zbor Skupščine SR
Slovenije na sejah dne 25. novembra
1986 sprejeli
SKLEP
O USTANOVITVI, NALOGAH IN
IZVOLITVI SKUPINE
DELEGATOVZA
SPREMLJANJE
URESNIČEVANJA
PREOBRAZBE VZGOJE IN
IZOBRAŽEVANJA
i.
1. Ustanovi se Skupina delegatov za
spremljanje uresničevanja preobrazbe
vzgoje in izobraževanja.

2. Skupina delegatov za spremljanje
uresničevanja preobrazbe vzgoje in izobraževanja ima nalogo, da prouči poročilo o preobrazbi vzgoje in izobraževanja,
spremlja razprave in zborom Skupščine
SR Slovenije predlaga sklepni dokument.
Skupina delegatov bo z delom nadaljevala tudi ob obravnavi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o usmerjenem izobraževanju.
II.
V Skupino delegatov za spremljanje
uresničevanja preobrazbe vzgoje in izobraževanja se izvolijo:
delegati Zbora združenega dela:
Marija Godnič
Ivan Vučko
Miran Mihelčič
delegati Zbora občin:
Marija Zupančič-Vičar
Janez Kučan
Anton Žagar

delegati Družbenopolitičnega zbora:
Marjan Jelen
Viktor Potočnik
Slavko Soršak
Skupščine Izobraževalne skupnosti Slovenije:
Niko Žibert
Viktorija Gorjup
dr. Peter Vencelj
delegati Skupščine Izobraževalne
skupnosti Slovenije:
Niko Žibret
Viktorija Gorjup
dr. Peter Vencelj
Za vodjo skupine delegatov za spremljanja uresničevanja preobrazbe vzgoje
in izobraževanja se izvoli Marija Zupančič-Vičar, podpredsednica Skupščine SR
Slovenije, za namestnika vodje pa Marjan
Jelen, član 10 Predsedstva RK SZDL.

VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV
ZBORZDRUZENEGADELA - 22.10.1986
Akcija ZIS o gradnji 30.000 stanovanj
Zbor združenega dela Sob
Maribor - Tezno je na 5. seji z
dne 13/10-1986 postavil naslednje delegatsko vprašanje:
»Nas gradbenike še posebno zanima akcija Zveznega izvršnega sveta o gradnji
poročevalec

30.000 stanovanj. Ker je izvedba te akcije prenesena na
republiko, nas zanima, kako
je s to akcijo in kaj konkretno
je bilo storjeno za oživljanje
gradbeništva?«
Na zastavljeno vprašanje je
odgovoril Uroš Slavinec, član

Izvršnega sveta Skupščine SR
Slovenije in predsednik Republiškega komiteja za industrijo
• in gradbeništvo:
S Programom gradnje
30.000 stanovanj za trg v Jugoslaviji, ki ga je sprejel Zvezni
izvršni svet dne 7. avgusta
1986, je za SR Slovenijo predvidena gradnja 3.700 stanovanj za trg. Republiški komite
za industrijo in gradbeništvo je
na osnovi sprejetega samoupravnega sporazuma o teme-

ljih plana Zveze stanovanjskih
skupnosti Slovenije za srednjeročno obdobje 1986-1990
in preverjanja interesa ter
možnosti za gradnjo stanovanj
za trg prek pristojnih občinskih upravnih organov pripravil predlog programa in stališč
k akciji za gradnjo 3.700 stanovanj za trg. Predlog programa
in stališč je na svoji 2. seji dne
16. 10. 1986 obravnaval Republiški komite za industrijo in
gradbeništvo ter ga sprejel.

Problematiko gradnje za trg
bo na eni prihodnjih sej obravnaval tudi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije.
Predlog programa in stališč
je Republiški komite za industrijo in gradbeništvo posredoval v obravnavo in mnenje Zvezi stanovanjskih skupnosti
Slovenije, ki podpira prizadevanja, s katerimi bi oživili oziroma pospešili stanovanjsko
gradnjo, vendar pa meni, da je
za realizacijo predloga programa potrebno izhajati iz že
sprejetih planskih dokumentov družbenopolitičnih skupnosti in samoupravnih stanovanjskih skupnosti. Izhajajoč
iz sprejetega samoupravnega
sporazuma o temeljih plana
Zveze stanovanjskih skupnosti
Slovenije, bo v srednjeročnem
obdobju 1986 do 1990 zgrajenih 43.700 stanovanj, od tega
28.800 v okviru družbene gradnje in 19.900 v okviru individualne in zadružne gradnje.
Predvideni obseg gradnje stanovanj bo potrebno zagotoviti
z vsemi oblikami družbeno
usmerjene gradnje, vključno z
gradnjo za trg, v okviru katere
se lahko realizira tudi predvideni program gradnje 3.700
stanovanj za trg.
V odgovor na drugi del delegatskega vprašanja, ki se nanaša na oživljanje gradbeništva, navajamo, da je Republiški komite za industrijo in
gradbeništvo na svoji 2. seji
dne 16. 10. 1986 obravnaval
problematiko gradbeništva in
dosežene rezultate gospodarjenja v obdobju januar-sep-

tember 1986 in oceno možnosti gospodarjenja v prihodnjem letu. Ob tem so bili sprejeti sklepi in ugotovitve, iz katerih izhaja predvsem, da se je
stanje v gradbeništvu in IGM v
letu 1986 glede na prejšnje obdobje zboljšalo, kar je posledica povečane investicijske aktivnosti ter prizadevanj in prilagajanja delovnih organizacij
gradbeništva pogojem tržišča.
Poudarjeno je bilo, da morajo organizacije gradbeništva
še nadalje svoje razvojne programe ter zmogljivosti prilagajati tržnim pogojem, ter temu
prilagoditi organiziranost, tehnologijo in kvaliteto proizvodnje, delitev dela ter specializacijo, znanstveno-raziskovalno
delo in informatiko. Republiški
komite za industrijo in gradbeništvo ugotavlja tudi, da so še
vedno aktualne ugotovitve in
sklepi, ki jih je ob obravnavi
gradiva »Nekateri glavni problemi v gradbeništvu in IGM«
sprejela Zvezna skupščina v letu 1984 in bo aktivno spremljal
njihovo realizacijo. Ugotovil je,
da je ob realizaciji sklepov
Zvezne skupščine potrebno
preučiti tudi možnosti zmanjšanja dajatev in davkov, ter
sprejeti druge ukrepe za razbremenitev in izboljšanje
splošnih pogojev poslovanja
gradbeništva in IGM. Potrebno
pa je doseči razbremenitev
vsaj za tisti del gradbeništva, ki
izvaja investicijska dela v tujini. Republiški komite za industrijo in gradbeništvo bo stanje
v gradbeništvu in IGM spremljal ter ugotovitve vključeval
tudi v svoja redna poročila.

DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR
25. 11.1986
- Izdelati izdatnejše poročilo o
izsledkih nesreče v Černobilu
Danijel Božič, delegat v
Družbenopolitičnem
zboru
Skupščine SR Slovenije je postavil naslednje delegatsko
vprašanje:
Neposredno po jedrski nesreči v Černobilu smo o tem
razpravljali v skupščini. Takrat so se duhovi pomirili,
vendar sedaj še vedno dobivamo nekatere informacije
oziroma podatke, ki so razstreseni po sredstvih javnega
obveščanja in včasih so tudi
protislovni. Beremo o tem, da
gobe niso radioaktivne, potem preberemo, da so »cigančki« nevarni, da so nevarne »kostanjevke« itd. in da
vsebujejo vse te gobe nedovoljeno količino radioaktivnih
10

snovi. Gre tudi za izjavo predsednika gobarske družine iz
Kranja, ki jo je dal na osnovi
poročila iz Dunaja, ne dobimo
pa informacij iz naših virov, iz
Ljubljane ali pa Beograda, o
čemer pišejo tudi Primorske
novice v zadnji številki. Predvsem pa gre za zanimivo izjavo, ki jo je dal magister Bogdan Pucelj, ki je na Institutu
Jožef Štefan odgovoren za
zaščito pred ionizirajočim sevanjem. Pravi: »V javnost
smejo le podatki o radioaktivnosti, če ta ne presega dovoljene meje 6 bekerelov na kilogram. Če je večja, so podatki državna skrivnost. Vsi bistveni podatki o radioaktivnosti so državna skrivnost. Žal
je tako!« Tudi za informacijo o

AIDS je magister Pucelj pritrdil popolnoma enako.
Ker je preteklo že toliko časa, predlagam, da se izdela
izdatnejše poročilo o izsledkih nesreče v Černobilu, kar
bi utegnilo služiti tudi za
usmerjanje nadaljnjega dela
v zvezi s tem.
Na delegatsko vprašanje je
Izvršni svet skupščine SR Slovenije posredoval naslednji
pisni odgovor:
Celovito poročilo o posledicah jedrske nesreče v Černobilu je v pripravi ter bo izdelano
predvidoma do konca leta
1986. Poročilo, ki bo tudi del
jugoslovanskega poročila o
enaki tematiki, pripravljata pooblaščeni organizaciji Institut
Jožef Štefan in Zavod SRS za
varstvo pri delu. Poročilo bo
zajelo vprašanja jedrske varnosti v zvezi s černobilsko nesrečo, radioaktivne izpuste, ki
so pri tem nastali, radioaktivno
onesnaženje in njegove meritve v SR Sloveniji ter oceno
povečanja doze, ki jo je prejelo
slovensko prebivalstvo zaradi
te jedrske nesreče. Po obravnavi na pristojnih republiških
upravnih organih bo Izvršni
svet predložil to poročilo
skupščini SR Slovenije.
Republiški komite za zdravstveno in socialno varstvo preko Republiškega sanitarnega
inšpektorata in pooblaščenih
organizacij ves čas redno in
sistematično spremlja ter nadzira radioaktivnost okolja v SR
Sloveniji. Posebej se spremlja
vsebnost dolgoživih radioaktivnih onesnaževalcev (predvsem cezija - 134 in cezija 137 ter stroncija - 89 in 90) v
različnih živilih rastlinskega in
živalskega izvora. Za potrebe
slovenske prehrambene industrije, ki ta živila izvaža v tujino
ali uvaža iz nje, stalno ugotavljajo vsebnost obeh radioaktivnih cezijevih izotopov, pri čemer se ta živila seveda uporabljajo v široki potrošnji tudi pri
nas. Proizvajalci hrane potrebujejo za izvoz svojih izdelkov
potrdilo o vsebnosti radioaktivnega cezija - 134 in - 137.
Mejna vrednost, ki odloča ali
bodo določeni izdelek izvozili,
je po merilih evropske gospodarske skupnosti 600 Bq/kg ali
liter sveže snovi prehrambnega artikla.
Pooblaščeni organizaciji Institu Jožef Štefan in Zavod SR
Slovenije za varstvo pri delu
sta od avgusta naprej pregledali več 100 različnih vzorcev
živil. S tem v zvezi sta nam
posredovali naslednje podatke:
Le v nekaterih vzorcih živil je
bilo izemerjenih več kot 600
Bq obeh radioaktivnih cezije-

vih izotopov v kilogramu hrane. Večje koncentracije so se
pojavile v posameznih vzorcih
mesa in divjačine, čeprav se je
v mesu koncentracija radioaktivnega cezija močno zmanjšala (pet krat do desetkrat) v primerjavi z vrednostmi maja in
junija letos. Med gozdnimi sadeži so nekatere vrste užitnih
gob, ki specifično kopičijo cezij, vsebovale več kot 600 Bq
radioaktivnega cezija na kg
sveže snovi, pri čemer se te
koncentracije v posušenih gobah povečajo približno 10krat, kar je potrebno upoštevati pri interpretaciji rezultata.
Podobno kot pri posušenih
gobah so se višje koncentracije radioaktivnega cezija pojavile v različnih koncentratih sadnih sokov ter nekaterih zdravilnih zeliščih (npr. v glogu). V
živilih za široko porabo (pšenična in koruzna moka, vino,
mleko — vključno mleko v prahu, jabolka, hruške, svinjsko in
goveje meso, perutnina ipd.)
so bile koncentracije daleč
pod 600 Bq/kg. Tudi koncentracije radioaktivnega stroncija, poleg cezija drugega kritičnega radionuklida, so se močno znižale v zadnjem trimesečnem obdobju in so bile praktično v vseh vzorcih mleka
manj kot 1 Bq/I (to je skupna
koncentracija stroncija - 89 in
90).
Na Institutu Jožef Štefan so
po černobilski nesreči sistematično spremljali radioaktivni cezij tudi v izbranih vrstah
užitnih in neužitnih gob, ki kopičijo ta element. Posebna pozornost je bila posvečena
splošno razširjeni užitni gobi
ciganček (Rozites caperata), ki
selektivno kopiči radioaktivni
cezij v plodišču. V vzorcih gob
iz 44 različnih lokacij Slovenije
so izmerili povprečno koncentracijo cezija - 134 in cezija 137 2000 Bq/kg sveže teže, pri
čemer so vrednosti nihale v
odvisnosti od množine padavin od 200 do 6000 Bq/kg. Podobne koncentracije so izmerili tudi v užitni kostanjevki
(Xerocomus badius) iz devetih
lokacij v naši republiki, še večje koncentracije od obeh omenjenih vrst pa so našli v vijoličasti bledivki (Laccaria amethystina) - povprečje 4000 Bq/
kg sveže teže, območje od
1200 do 12000 Bq/kg. Vijoličasta bledivka je sicer užitna goba, vendar jo ljudje uživajo zelo redko. V ostalih užitnih gobah (jurčki, lisičke itd.) so bile
vsebnosti obeh cezijevih izotopov zelo nizke, v povprečju
manj kot 100 Bq/kg sveže snovi. Po oceni Instituta Jožef Štefan preprosti izračun doze sevanja pokaže, da z uživanjem
poročevalec

gob z visokimi koncentracijami radioaktivnega cezija, človek prejme, ob predpostavki,
da na leto poje 5 kg gob z
povprečno koncentracijo 2000
Bq cezija — 134 in 137 na kg
dodatno dozo 0,1 mSv, kar je
približno 3 krat manj od doze,
ki jo dobimo od naravnega radioaktivnega elementa kalija 40 v hrani.
Glede ostalih živil je upoštevati, da je radioaktivni cezij v
hrani tista snov, ki bo največ
prispevala k dodatni obremenitvi prebivalstva v naslednjih
letih. Vendar pa je zaradi nizkih koncentracij cezija v živilih
široke porabe dodatni prispevek k dozi tako majhen, da ne
moremo statistično razpoznavno napovedati kakršnihkoli
škodljivih vplivov oziroma posledic za zdravje ljudi. Tudi v
primeru višjih koncentracij radioaktivnega cezija, na primer
v užitnih gobah, izpostavljenost ni velika, predvsem zato,
ker ljudje gobe uživajo v mnogo manjši meri kot druga živila. V zvezi z obremenitvijo prebivalcev Sloven|je zaradi jedrske nesreče v Černobilu v letošnjem letu, pa znaša preliminarna ocena povprečne doze

- Kaj je s premogom
porabo?
Franc Hribar, delegat v
Družbenopolitičnem
zboru
Skupščine SR Slovenije je postavil naslednje delegatsko
vprašanje:
V zadnjem času je Zveza
sindikatov Slovenije prejela
vrsto pobud, vprašanj in predlogov, da bi morali celovito
preveriti oskrbljenost trga v
Sloveniji s premogom za široko porabo za leto 1986 in 1987
oziroma zahtevati o tem celovito informacijo. Gre predvsem za to, da sedanji podatki
kažejo, da ni problemov s preskrbljenostjo trga z energetskim premogom. Veliki problemi pa se kažejo pri oskrbi
trga s premogom za široko
porabo, po vsej Sloveniji, razen v Ljubljani.
Predlagam, da se pripravi
informacija, s katero nas bi
seznanili, kakšne so razmere,
kakšni ukrepi so bili sprejeti
in kakšne so nadaljnje možnosti v zvezi s tem. Približuje
se zima in velik del občanov
Slovenije nima nikakršnih
možnosti niti perspektive za
rešitev tega perečenga problema.
Na zastavljeno vprašanje je
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije posredoval naslednji
pisni odgovor: Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije je na
poročevalec

omenjenega plana in ugotovil, dijo dobave premoga posada v celoti gledano dobave meznim trgovskim organizacipremoga trgovskim organiza- jam. Tako v RLV zagotavljajo,
cijam v prvih devetih mesecih da bodo ob doseganju načrtoletos iz slovenskih premogov- vane proizvodnje do 15. 1.
nikov in iz uvoza potekajo 1987 Dom-Smreki dobavili v
skladno s planom, zaostajajo mesecu novembru letos planile dobave rjavih premogov iz rano količino 20.000 ton, v mesecu decembru pa 23.000 ton
premogovnikov SR BiH.
V Republiškem komiteju za lignita ter s tem izpolnli letno
energetiko mesečno spremlja- pogodbeno količino 192.500
mo izvajanje energetske bilan- ton.
Ključ razdelitve premoga
ce SR Slovenije in v tem proizvodnjo oz. dobave slovenskih med trgovske OZD je bil izdepremogovnikov za potrebe ši- lan v Splošnem združenju trroke potrošnje. Iz poročil govine po realizirani prodaji v
Splošnega združenja trgovine letu 1983, ko je bila oskrba s
pa spremljamo podatke o do- premogom doba.
Usklajevanje enakomerne
bavah trgovskim organizacijam, ki so zadolžene za oskrbo oskrbe z energetskimi viri v
široke potrošnje s premogom posameznih območjih SR Sloiz premogovnikov SR BiH in iz venije pa je po določilih 17.
uvoza. Tako je v prvih devetih člena zakona o energetskem
mesecih trgovskim organizaci- gospodarstvu (Uradni list SRS,
jam v SR Sloveniji dobavljeno št. 31/81) v pristojnosti občin496.000 ton lignita iz RLV, kar skih energetskih skupnosti.
V letu 1987 in prihodnjih leje 78% količin po letnem planu
in 115% lanskoletnih dobav v tih ni pričakovati večjega poratem obdobju. Iz Rudnikov rja- sta dobav rjavega premoga za
vega premoga Slovenije so tr- široko potrošnjo iz SR BiH, ker
govske OZD prejele v obravna- se proizvodnja rjavih premovanem obdobju 116.000 ton gov, primernih za široko porjavega premoga, kar je 75% trošnjo, kljub povečevanju
planirane letne količine ali povpraševanja v Jugoslaviji, v
122% lanskoletnih devetme- zadnjih letih ne povečuje. Zato
sečnih dobav. Od načrtovanih bomo ob nadaljnjem usmerja80.000 ton uvoza kvalitetnih nju slovenskih premogovnikov
vrst premoga je v prvih devetih v povečanje proizvodnje preza široko
mesecih letos uvoženo 43.000 moga za široko potrošnjo v leton, preostala količina okoli tu 1987 in v prihodnjih letih
ton pa je oz. bo dobav- manjkajoče potrebe pokrivali s
zasedanju Zbora občin in 40.000
povečanjem uvoza kvalitetnih
ljena
v
Družbenopolitičnega zbora letos. zadnjih treh mesecih vrst premoga. V prihodnjih leSkupščine SR Slovenije 22. 10 . Dobave lignita iz RLV in rja- tih bo potrebno ustvariti pogo1986 v zvezi z odgovorom na
premoga iz Rudnikov rja- je za povečanje proizvodnje
delegatsko vprašanje delegat- vega
vega
premoga Slovenije posa- toplotne energije iz drobnih
ke mesta Maribor tov. Marice meznim
trgovskim organizaci- vrst premoga, ki jih imamo v
Polič že obrazložil ukrepe, ki jam v prvih treh kvartalih letos Sloveniji dovolj in tudi s tem
jih je podvzel za zagotovitev v celoti niso izenačene. Žal je v zmanjšati pritisk povpraševaoskrbe slovenlkega tržišča s mesecu oktobru zaradi manjše nja po premogih za široko popremogom za široko po- proizvodnje
komercialnega trošnjo ob hkratnem izboljšatrošnjo.
od planirane nekoli- nju negativnih učinkov na biDelegate obeh Zborov smo premoga
zaostala dobava lignita iz valno okolje.
med drugim tudi obvestili, da ko
V Izvršnem svetu Skupščine
RLV, tudi Dom-Smreki iz Mariso v Republiški energetski bora, kjer povpraševanje po SR Slovenije bomo oskrbo z
skupnosti pripravili operativni lignitu presega ponudbo. S energetskimi viri in še posebej
program oskrbe s premogom predstavniki REK Franc Lesko- s premogom za široko potrošza široko potrošnjo v letoš- šek-Luka in REK Edvard Kar- njo tekoče spremljali in ukrenjem letu. Program je obravnaje dogovorjeno, da do pali skladno s situacijo na trval in ga maja letos sprejel tudi delj
žišču.
Republiški komite za energeti- konca letoščnjega leta usklako. Po tem planu je v letošnjem letu, upoštevaje potrebe
s premogom za široko potroš- DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR
njo,
načrtovana
prodaja
1,040.000 ton premoga preko 22. 10. 1986
trgovskih organizacij, ki so zadolžene za oskrbo s premo- Še enkrat kako je z vpisi mladoletnikov
gom za široko potrošnjo v Sloveniji. Ta količina je za 141.000 od 15. leta starosti v potne in obmejne
ton ali 16% večja od realizirane listine
prodaje v lanskem letu.
Odbor udeležencev dogovo- V Poročevalcu štev. 21. dne 5. Slovenije posredoval pisni
ra za vlaganja v premogovni- 8.1986 je bilo objavljeno dele- odgovor. Delegat Franc Fašaštvo pri Republiški energetski gatsko vprašanje Franca Fa- lek pa je postavil dopolnilno
skupnosti, ki spremlja izvaja- šaleka, delegata v Družbeno- vprašanje, ki se glasi:
»Ali ne bi bilo primerno, da
nje obvez, ki izhajajo iz ome- političnem zboru Skupščine
njenega plana, je na 18. seji 8. SR Slovenije, na katerega mu bi pri razlagi že citiranega
sporazuma
10. 1986 analiziral izvrševanje je Izvršni svet Skupščine SR meddržavnega

(efektivna ekvivalentna doza
za povprečnega posameznika)
v SR Sloveniji do konca leta
1986, 0,75 mSv za odrasle in
1,1 mSv za otroke v starosti 10
let. To pomeni, da smo zaradi
černobilske jedrske nesreče
dodatno dobili približno polovico doze, ki jo dobimo vsako
leto zaradi naravnega sevanja.
Glede vprašanja o obveščanju javnosti, ki ga načenja delegatska pobuda, Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije daje
naslednje pojasnilo:
Po sklepu Zveznega izvršnega sveta je za obveščanje javnosti o stopnji radioaktivnosti
okolja v zvezi z nesrečo v Černobilu določen Zvezni komite
za delo, zdravstvo in socialno
varstvo preko Zveznega komiteja za informiranje. Taka odločitev ZIS je bila neposredno
po černobilski nesreči utemeljena, saj je bilo potrebno zagotoviti med republikami usklajeno informiranje in ukrepanje v zvezi s tem. Danes, več
kot pol leta po jedrski nesreči v
Černobilu, tak način obveščanja po našem mnenju ni več
potreben. Sklep o takem načinu obveščanja pa do sedaj še
ni bil spremenjen.
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med SFRJ in republiko Avstrijo uporabljali tudi dejansko
recipročnost?«
Z obrazložitvijo: Osebno so
mi poznani primeri, da avstrijske oblasti pri uporabi Blejsko-Glajhenberškega sporazuma dovoljuje, da se mladoletniki do 15. leta starosti vpisujejo v stalne obmejne propustnice tudi drugim osebam
in ne samo staršem kot to
izhaja iz navodila iz Republiškega sekretariata za notranje zadeve. To pa kaže na različno tolmačenje določil drugega odstavka 3. člena že citiranega sporazuma. Osebno
menim, da bi bilo prav, da bi

na obeh straneh omogočali
uveljavljanje pravic v enakem
obsegu za opravičence do
stalnih obmejnih propustnic.
K temu pa bi ponovil še ta
pomislek, ki sem ga že izrazil
v prvotno postavljenem dlegatskem vprašanju, da ne kaže teh zadev komplicirati in s
tem tudi na določen način
podpirati tendence administriranja in povečevanja stroškov za udeležence, ki so nosilci pravic in obveznosti v tovrstnih zadevah.

Republiški sekretariat za notranje zadeve je 29. 7. 1986
preko Republiškega komiteja
za mednarodno sodelovanje
zaprosil mešano komisijo, ki je
po drugem odstavku 21. člena
sporazuma med SFRJ in Republiko Avstrijo o obmejnem prometu pristojna za razlago sporazuma, da razloži določila
sporazuma oziroma določi, pri
katerih osebah je lahko mladoletnik do 15. leta starosti vpisan v stalno obmejno propustnico.
Omenjeno vprašanje so
Na vprašanje je Izvršni svet obravnavali predsedniki obeh
Skupščine SR Slovenije posre- delov mešane komisije, na sedoval naslednji pisni odgovor: stanku, ki je bil od 23. do 25.

POBUDE DELEGATOV ZBOR OBČIN
STALIŠČE
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije
do predloga skupine delegatov iz
občine Nova Gorica za Zbor občin
Skupščine SR Slovenije v zvezi z
računalniško obdelavo zemljiškega
katastra
Ob obravnavi pobude za sklenitev dogovora o temeljnih
kriterijih za izračun in valorizacijo katastrskega dohodka, z
osnsftkom dogovora, je Srečko Tratnik, delegat iz občine
Nova Gorica v razpravi posredoval naslednji predlog:
»Skupina delegatov za Zbor občin iz Nove Gorice predlaga
Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije, naj da občinam v
SR Sloveniji priporočilo, da čimprej preidejo na računalniško
obdelavo zemljiškega katastra in se s tem izognejo velikim
stroškom pri ponovnem izpisu posestnih listov z novim katastrskim dohodkom.«

Paketna obdelava podatkov zemljiškega katastra s frekvenco enkrat letnega računalniškega ažuriranja podatkov, ki
je bila do leta 1978 uvedena v vsej Sloveniji predstavlja razmeroma nizko stopnjo računalniške podpore vodenju zemljiškega katastra. Tak način so v prvi fazi avtomatizacije praktično uvajale vse dežele s podobnim načinom evidentiranja
zemljišč. Dokler ni sodobna informacijska tehnologija dosegla ustrezne stopnje razvoja in se širše uveljavila v praksi, so
izboljšave tega načina obdelave potekale predvsem v smeri
večje frekvence računalniškega ažuriranja podatkov in zamenjave izpisov na papir z izpisi na mikrofilm v izogib kopičenju
papirja pri vsakem ažuriranju z nastankom spremenjenih
listin in podatkov k listinam. Čim so se pojavile tehničnotehnološke možnosti za sprotno računalniško ažuriranje
podatkov in izpise listin le po potrebi - možnosti za tako
imenovano interaktivno vodenje podatkov zemljiškega katastra, so praktično vse prej omenjene dežele pričele uvajati
novi način računalniške podpore vodenju podatkov zemljiškega katastra. Tak način vodenja ne opravičujejo zgolj tehnično-tehnološke možnosti temveč predvsem povečan obseg
del zaradi povečanih aktivnosti v prostoru in potrebe po
podatkih zaradi smotrnega gospodarjenja s prostorom. Pri
tem gre predvsem za prednosti, ki se kažejo v sprotni ažurno12

septembra 1986 v Radencih in
se dogovorili, da bi obe strani
to določilo sporazuma izvajali
tako, da bi mladoletnike do 15.
leta starosti lahko vpisali v
stalne obmejne propustnice
obeh staršev kakor tudi v stalne obmejne propustnice drugih oseb.
Z ozirom na tak dogovor
predsednikov obeh delov mešane komisije je Republiški sekretariat za notranje zadeve
ustrezno spremenil svoje navodilo in ga dne 3. 10. 1986
posredoval pristojnim občinskim upravnim organom za
notranje zadeve.

POBUDE DELEGATOV sti baze podatkov, odpravi papirne oblike operata zemljiškega
katastra in s tem za prihranke prostora, hitrem dostopu do
podatkov, še posebej za večje uporabnike teh podatkov preko
terminalov in boljše možnosti povezovanja podatkov zemljiškega katastra z drumimi evidencami. Problemov valorizacije
katastrskega dohodka praktično ni več.
Tudi pri nas so se pokazale potrebe po prehodu na interaktivno vodenje podatkov zemljiškega katastra. V skladu s pristojnostjo za vodenje podatkov zemljiškega katastra in glede
na materialne možnosti so nekatere razvitejše občine same
pričele razvijati programsko opremo za interaktivno vodenje
podatkov zemljiškega katastra. Da bi se preprečile neracionalnosti, ki so bile do neke mere opravičljive pri uvajanju
paketnih obdelav - izdelava in vzdrževanje več paketov za
različno opremo in zagotovil enoten razvoj na tem področju,
je Republiška geodetska uprava podprla izdelavo programskega paketa interaktivnega vodenja podatkov zemljiškega
katastra in ga ponudila vsem občinam v Sloveniji v uporabo.
Izdelan paket seveda nima idealnih lastnosti prenosljivosti na
poljubni tip računalniške opreme in kapacitet, je pa uporabljiv
za vse občine, ki imajo zahtevano računalniško opremo oziroma nimajo svoje opreme, so pa sposobne zagotoviti sredstva za priključitev na računske centre s primerno strojno
opremo ter sredstva za instalacijo paketa, reorganizacijo baze
podatkov, nabavo terminalov, izobraževanje kadrov in redno
obratovanje.
Paket trenutno rešuje konvencionalno vodenje zemljiškega
katastra, bo pa v vsakem primeru skladno s potrebami po
povezavah z novimi evidencami moral doživeti dopolnitve in v
računalništvu običajen razvoj. Prav tako paket v tem trenutku
ne rešuje problema prehoda na interaktivno obdelavo za prav
vse občine, vendar pa zagotavlja postopen prehod na enotnost obdelav v zemljiškem katastru.
Trenutno uporabljajo paket tri občine, v fazi prehoda je pet
občin, priprave za prevzem paketa potekajo še za šest nadaljnjih občin. Občina Nova Gorica ima po naših podatkih tudi
pogoje za uvedbo tega paketa. Vse to je še na meji operativne
realizacije. Priporočilo Skupščine SR Slovenije bi pomenilo le
pomoč in spodbudo občinam za lažje odločitve in planiranje
razvoja.
MNENJE
ZAKONODAJNO-PRAVNE KOMISIJE SKUPŠČINE
SR SLOVENIJE
k pobudi Skupščine občine Sevnica za
spremembo predpisov o obveznem objavljanju
dolgoročnih in srednjeročnih družbenih planov
Skupščina občine Sevnica je na seji Zbora združenega dela,
Zbora krajevnih skupnosti in Družbenopolitičnega zbora dne
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24. 7. 1986 enoglasno sprejela SKLEP, da se poda pobuda
Skupščini SRS, za spremembo predpisov, ki obvezuje družbenopolitične skupnosti, da v celoti objavljajo v Uradnem listu
SRS srednjeročne in dolgorolčne družbene plane.
Pobudo dajemo zaradi izredno visokih stroškov objave teh
aktov v Uradnem listu SRS, za kar pa naša družbenopolitična
skupnost in verjetno tudi druge družbenopolitične skupnosti
nimajo finančnih sredstev.
Skupščina občine Sevnica je po sklepu, sprejetem na sejah
vseh zborov dne 24/7-1986, dala Skupščini SR Sloveniji
pobudo za spremembo predpisov, ki obvezujejo družbenopolitične skupnosti, da v celoti objavljajo v Uradnem listu SRS
dolgoročne in srednjeročne družbene plane. Pobudo utemeljujejo z izredno visokimi stroški objave teh aktov v Uradnem
listu SRS.
V zvezi z opozorilom Republiškega komiteja za zakonodajo
(dopis izvršnim svetom občinskih skupščin z dne 19. 5. 1986)
na neustavno prakso, da se v uradnem glasilu objavljajo samo
sklepi, o sprejetju občinskih planskih aktov, ne pa planski akti
v celoti, je bilo v Zboru občin Skupščine SR Slovenije postavljeno delegatsko vprašanje, na katero je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije dal izčrpen odgovor na seji Zbora občin dne
18. 7. 1986 (objavljen v Poročevalcu št. 21/86).
Zakonodajno-pravna komisija je pobudo obravnavala na
seji dne 12. 11. 1986. Komisija si je predhodno pridobila
mnenje Republiškega komiteja za zakonodajo.
Iz mnenja Republiškega komiteja za zakonodajo izhaja, da
je objavljanje planskih aktov družbenopolitičnih skupnosti v
uradnem glasilu ustavna obveznost. Ti akti imajo po svoji z
ustavo in zakoni določeni vsebini in pravnih učinkih pravno
naravo splošnih aktov, ki morajo biti v skladu z ustavo objavljeni v uradnem glasilu, preden začnejo veljati (257. člen
ustave SRS in 208. člen ustave SFRJ). Ustavna zahteva, da
morajo biti predpisi in splošni akti organov družbenopolitičnih skupnosti objavljeni v uradnem glasilu, preden začnejo
veljati, izhaja iz načela ustavnosti in zakonitosti kot enega od
temeljnih načel z ustavo določene družbene ureditve. Z objavljanjem predpisov in splošnih aktov organov družbenopolitičnih skupnosti v uradnem glasilu se zagotavlja njihova dostopnost in omogoča vsakomur, da se seznani s pravili, ki urejajo
družbene odnose in ki jih je dolžan upoštevati ter se po njih
ravnati. S tem se zagotavlja uresničevanje ustavnosti in zakonitosti ter pravna varost ljudi, organizacij in skupnosti. Od
tega temeljnega načela družbene ureditve ni mogoče odstopiti.
Ustava SR Slovenije v 257. členu nadalje določa, da se
republiški predpisi in splošni akti republiških organov objavljajo v republiškem uradnem glasilu, občinski predpisi in
splošni akti občinskih organov pa se objavljajo v uradnem
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glasilu, ki ga določi občinski statut. Objavljanje predpisov in
splošnih aktov organov družbenopolitičnih skupnosti v Uradnem listu SRS ureja zakon o objavljanju zakonov, drugih
predpisov in aktov ter o časopisni organizaciji»Časopisni
zavod Uradni list SRS« (Uradni list SRS, št. 13/81). Po tem
zakonu se v skladu z ustavo obvezno objavljajo v Uradnem
listu SRS republiški predpisi in splošni akti republiških organov, občinski predpisi in splošni akti občinskih organov pa le,
če tako določa občinski statut. Stvar občine je torej, da v
svojem statutu določi, ali se občinski predpisi in splošni akti
občinskih organov objavljajo v Uradnem listu SRS ali v občinskem oziroma medobčinskem uradnem glasilu,
Pobudo Skupščine občine Sevnica bi po mnenju Republiškega komiteja za zakonodajo kazalo upoštevati pri oblikovanju predpisov o družbenem planiranju v tem smislu, da bi se s
predpisi natančneje opredelilo, kaj sodi v esencialno vsebino
planskih aktov in kaj v njihovo obrazložitev in dokumentacijo,
da bi se na ta način racionalizirala vsebina teh aktov in
zmanjšala njihova obsežnost, s tem pa tudi stroški za njihovo
objavo. Zmanjšanje stroškov za objavo planskih aktov je
mogoče doseči z racionalizacijo njihove vsebine in načina
objave kartografskih delov planov že v okviru obstoječih predpisov, kot je bilo to pojasnjeno v odgovoru Izvršnega sveta
Skupščne SR Slovenije na delegatsko vprašanje. Republiški
komite za družbeno planiranje in Republiški komite za varstvo
okolja in urejanje prostora sta v skladu s tem poslala izvršnim
svetom skupščin občin natančnejše pojasnilo glede objavljanja občinskih planskih aktov v uradnem glasilu, ki se nanaša
zlasti na vsebino in način objave kartografskih delov dolgoročnega in družbenega plana občine.
Komisiji se v celoti strinja z mnenjem Republiškega komiteja za zakonodajo. Pobuda, kolikor se nanaša na spremembo
257. člena ustave SRS in 208. člena ustave SFRJ, ni sprejemljiva. Vsaka rešitev, ki bi odstopala od načela obvezne objave
predpisov in splošnih aktov družbenopolitičnih skupnosti, bi
bila v nasprotju s temelji pravnega sistema, zlasti pa z načelom ustavnosti in zakonitosti kot enega izmed temeljnih načel
z ustavo določene družbene ureditve.
Opozorilo glede problemov pri objavljanju obširnih planskih aktov in s tem povezanih stroško pa je potrebno upoštevati pri oblikovanju predpisov o družbenem planiranju (sprememba zakona o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu SR Slovenije so predvidene v letu 1987). Navedeni
predpisi naj bi natančneje opredelili bistvene sestavine planskih aktov kot splošnih aktov družbenopolitične skupnosti.
Vse, kar po zakonski opredelitvi ne bi sodilo v vsebino planskih aktov, bi predstavljajo strokovno dokumentacijo k tem
aktom, za katero obveznost objave v uradnem glasilu ne velja.
Takšna racionalizacija planskih aktov po mnenju komisije ne
bi prispevala le k zmanjšanju stroškov za objavo, temveč tudi
k večji jasnosti in preciznosti teh aktov.
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združenega dela

• Z zakonom se prvič ureja postopek, ki se izvaja v organizaciji združenega dela,
ki je nelikvidna pri plačilu svojih obveznosti do upnikov
• Predsanacijski postopek zajema ukrepe in aktivnosti pri odpravi vzrokov motenj
pri poslovanju, nelikvidnosti in izgub po periodičnem obračunu, sanacija pa
nadomestilo izgubljenih sredstev najmanj v višini nepokrite izgube, ugotavljanje
vzrokov izgub in sprejetje programov ukrepov za njihovo odpravo
• Cilj predlaganih sprememb in dopolnitev je, da se zagotovi večja ekonomska
odgovornost za razpolaganje in gospodarjenje z družbenimi sredstvi in zavaruje
njihova integriteta
• Najrestriktivnejši ukrep omejitev izplačila osebnih dohodkov delavcev v
organizacijah, ki imajo nepokrito izgubo po zaključnem računu
V najnovejšem »paketu
ukrepov«, ki jih je Zvezni izvršni svet poslal Skupščini SFRJ,
je tudi predlog za sprejetje zakona o sanaciji in prenehanju
organizacij združenega dela z
osnutkom zakona (AS 121), s
katerim se ureja postopek sanacije nelikvidnih organizacij
združenega dela in odpira
možnost njihovega stečaja.
Obravnava tega zakona je v
pristojnosti delegatov v Zveznem zboru.
Veljavni zakon o sanaciji in
prenehanju organizacij združenega dela je bil sprejet leta
1980, in je bil do sedaj osemkrat spremenjen. Spremembe
in dopolnitve so se v glavnem
nanašale na sanacijski postopek in na izplačilo osebnih dohodkov v organizacijah združenega dela, ki imajo po periodičnem obračunu in zaključnem računu izgubo pri poslovanju. Upoštevajoč te spremembe in spremembe, ki se
predlagajo, je bilo ocenjeno,
da je potrebno sprejeti nov
zakon.

zakonu ni bil urejen postopek,
ki bi se izvajal v nelikvidnih
organizacijah združenega dela. V zadnjih letih se je znatno
povečala nelikvidnost organizacij združenega dela, tako da
. je bila v avgustu leta 1986 povprečno vsaka četrta organizacija nelikvidna pri plačilu obveznosti svojim upnikom. Pri
tem je bilo celo 1.142 organizacij združenega dela z
283.843 delavci neprekinjeno
nelikvidnih do 20 dni, 1.179 organizacij združenega dela z
več kod 216.000 delavci pa več
kot 30 dni.
Ker je bilo ugotovljeno, da
omejitev pri izplačilu osebnih
dohodkov ni zadosten ukrep,
ki se izvaja proti organizacijam, ki ne poravnavajo svojih
obveznosti do svojih upnikov,
se v novem zakonu predpisuje
postopek za izvajanje ukrepov
in aktivnosti v primeru nelikvidnosti, ki je pomemben indikator motenj pri poslovanju. V
tem smislu se nelikvidnost definira kot stanje, v katerem organizacija združenega dela nima na žiro računu in drugih
računih dovolj sredstev, da bi
Obvezno sprejetje
sanacijskega programa plačala obveznosti istega dne,
ko le-te nastopijo. Če nelikvidV obrazložitvi osnutka zako- nost traja določeno obdobje,
na se poudarja, da v veljavnem se uvaja obveznost sprejetja
14

programa, ki bo poiskal vzroke
nelikvidnosti in ukrepe ter roke za njeno premostitev. Predvideno je tudi, da se določi odgovornost organa upravljanja,
poslovnega organa, delavca s
posebnim pooblastilom in drugih delavcev za nastalo stanje.
Ce v enem letu pride do nelikvidnosti dvakrat ali več kot
dvakrat, se določi obveznost
sprejetja posebnega programa
ekonomsko-finančne konsolidacije. Če organizacija združenega dela v določenih rokih ne
odpravi nelikvidnosti, se proti
njej začnejo izvajati določeni
ukrepi, vključno s sprožitvijo
postopka za stečaj.
V primeru, ko lahko organizacija brez pomoči drugih odpravi nelikvidnost v roku 30
dni od dneva nastanka, organizacija sama izvaja ukrepe in
sankcije _proti odgovornim
osebam. Če pa organizacija
združenega dela oceni, da ne
bo mogla odpraviti nelikvidnosti brez pomoči delovne ali sestavljene organizacije združenega dela, oziroma če ne od-

pravi nelikvidnosti v roku 30
dni, lahko organ upravljanja
delovne oziroma sestavljene
organizacije združenega dela
predlaga temeljni organizaciji
svoj program ukrepov, prav tako pa tudi ukrepe poti osebam,
ki so odgovorne za vzroke nelikvidnosti. Če se z ukrepi v
temeljni in delovni organizaciji
ne odpravi nelikvidnost v roku
60 dni, bodo pristojni organi
družbenopolitične skupnosti
predlagali Skupščini skupnosti, da določi ukrepe, ki se bodo izvajali zaradi družbenega
varstva samoupravnih pravic
in družbene lastnine.
Če se nelikvidnost ne odpravi
niti v roku 90 dni, je naslednja
faza vložitev prijave pristojnega organa družbenopolitične
skupnosti pristojnemu sodišču
za sprožitev postopka za stečaj. Če tega ne napravi pristojni organ skupnosti, je služba
družbenega
knjigovodstva
dolžna, da vloži prijavo, ker tudi ona spremlja izvajanje programa sanacije in obvešča zainteresirane organizacije, ali je

OSNUTEK ZAKONA O SANACIJI IN PRENEHANJU
ORGANIZACIJ ZDRUŽENEGA DELA AS-121
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nelikvidnost odpravljena ali ne
v določenih rokih.
Skrajšan rok za
sprejetje programa
Z namenom zaostrovanja finančne discipline in preprečevanja, da se ustvarjajo obveznosti brez pokritja, se v osnutek zakona vgrajuje obveznost
tozda, da s samoupravnim
splošnim aktom vnaprej določi
postopek in ukrepe za primer
nelikvidnosti, vključno z
zmanjšanjem osebnih dohodkov, sorazmerno z ugotovljeno
odgovornostjo, do z zakonom
zajamčenega osebnega dohodka.
Novost je tudi, da je skrajšan
rok s 45 na 30 dni; to je rok, v
katerem so tozdi dolžni, da po
periodičnem obračunu sprejmejo program ukrepov za odpravo motenj pri poslovanju.
Prav tako se predlaga, da se
odgovornost poslovodnega
organa in delavcev ugotavlja
tudi v primeru motenj pri poslovanju, kot je predpisano tudi za primere izkazanih izgub v
poslovanju.
Predlaga se tudi, da se program ukrepov temeljne organizacije za odpravo motenj pri
poslovanju in zahteva za nujno
ekonomsko pomoč pošljeta,
razen delovni organizaciji, tudi
sestavljeni organizaciji, katere
del je le-ta, prav tako pa tudi
organizacijam, s katerimi je
povezana s trajnejšimi oblikami povezovanja. Te organizacije bi morale v roku 30 dni
obravnavati in oceniti predlagani program ukrepov in eventualno namesto njega predlagati svoj program ukrepov za
sanacijo, vključno z ukrepi
proti odgovornim osebam.
S temi ukrepi se želi doseči,
da se hitreje odpravljajo vzroki
motenj pri poslovanju in se v
tem smislu dajejo večje pravice organizacijam in skupnostim, ki nelikvidnim organizacijam združenega dela nudijo
ekonomsko in drugo pomoč. S
temi ukrepi se lahko omeji izplačilo osebnih dohodkov, tako, da imajo še nižje osebne
dohodke tisti delavci, za katere
se ugotovi, da so odgovorni za
nastale motnje.
Okrepiti odgovornost za
nastale izgube
Po določbah osnutka zakona se postopek za odpravo
vzrokov izgube po periodičnem obračunu izvaja, če je izguba izkazana za obdobje januar - junij in januar - september, pri organizacijah združenega dela, ki poslujejo sezonsko, pa samo v primeru, če
poročevalec

je izkazana izguba v obračunu
za obdobje januar - september. Tudi v primeru izgube je
predvideno, da organizacija
napravi program ukrepov za
odpravo izgube in ga pošlje z
zahtevo za pomoč drugim temeljnim organizacijam v sestavi delovne organizacije oziroma sestavljene organizacije
združenega dela, prav tako pa
tudi drugim organizacijam, s
katrimi je sklenjen samoupravni sporazum o združevanju dela in sredstev in s katerim je
predvideno, da medsebojno
nosijo rizik in pokrivajo izgube.
Poleg tega se predlaga, da
delavci v organizacijah združenega dela pri sprejetju programov ukrepov istočasno banki
kreditorju vložijo tudi zahtevo
za nuđenje pomoči. Druge organizacije, ki obravnavajo program ukrepov, lahko, če se jim
zdi le-ta nerealen, ponudijo
svoj program, prav tako pa tudi ukrepe proti odgovornim
osebam.
Vse organizacije, organi in
skupnosti, ki se jim pošlje program, morajo obvezno spremljati realizacijo teh ukrepov,
obstaja pa tudi možnost, da
dajo pobudo organu družbenopolitične skupnosti, da
predlaga skupščini te skupnosti izvajanje ukrepov družbenega varstva samoupravnih
pravic in družbene lastnine, če
se ne izvaja program ukrepov.
V osnutku zakona so pogoji
in postopek sanacije prilagojeni opredelitvam protiinflacijskega programa. Podatki o izvajanju veljavnega zakona o
sanaciji v tem letu kažejo, da je
več kot 70% izgub v organizacijah združenega dela gospodarstva pokritih s sanacijskim
kreditom, samo 10% pa s sredstvi brez obveznosti vračanja
ali z odpisom terjatev. V družbenih dejavnostih je celo 2/3
izgub pokritih s sredstvi brez
obveznosti vračanja, samo
19% pa s kreditom.
Ob koncu leta 1985 se je samo proti 26 organizacijam
združenega dela, ki so imele
izgube, začel stečajni postopek, 232 organizacij pa je ostalo z nepokritimi izgubami. V
tem letu se je začel postopek
za ugotavljanje odgovornosti
samo v vsaki 3. organizaciji, ki
je imela izgube, postopek za
zamenjavo poslovodnega organa pa samo v neznatnem
številu. Očitno je, da se vprašanju odgovornosti za nastale izgube do sedaj ni posvečalo
dovolj pozornosti. Zato se z
novimi rešitvami v osnutku zakona predvideva večja ekonomska odgovornost za razpolaganje z družbenimi sred-

stvi in zaščito njihove integritete.

saniranja organizacij združenega dela.

Večje pravice
sanatorjev in stečaj
Da bi se povečal vpliv sanatorjev na poslovanje organizacije, ki se sanira, je nujno potrebno omogočiti organizacijam v sestavi te delovne organizacije oziroma sestavljene
organizacije združenega dela,
da ne sprejmejo ponujenega
sanacijskega programa, ampak da napravijo novega. Če
organizacija, ki jo je potrebno
sanirati, ne sprejme tega programa, mora pristojni organ
družbenopolitične skupnosti
predložiti skupščini te skupnosti ukrepe za varstvo družbene
lastnine. Poleg tega se predvideva tudi, da se na odbor sanatorjev razen njegove pravice, da daje pobude, mnenja in
predloge organu v temeljni organizaciji, lahko prenese tudi
pravica do upravljanja in razpolaganja z določenimi sredstvi temeljne organizacije.
Da bi se izognili fiktivnemu
pokritju izgub, se predlaga, naj
jih organizacija pokriva na račun rezervnega sklada samo
do zneska razpoložljivih denarnih sredstev tega sklada in
da se lahko s kreditom pokrije
največ 70% nepokrite izgube,
ki je izkazana v zaključnem računu. Prav tako se tudi predlaga, da banka ne more dati sanacijskega kredita organizaciji, ki se sanira, ampak samo
sanatorju, ki je kreditno sposoben.
Glede na to, da stečaj predstavlja posebno obliko prenehanja organizacije združenega
dela, zavezujejo določbe v osnutku zakona organizacijo, ki
v postopku sanacije ne pokrije
izgube, da sproži postopek za
samoupravno dogovarjanje z
upniki o zmanjšanju terjatve,
šele v primeru, če se to ne doseže, se sproži postopek za
stečaj. Iz praktičnih razlogov je
iz prejšnjega zakona zadržan
institut prisilne poravnave, ki
predstavlja sporazum med
dolžnikom in najmanj polovico
vseh upnikov, katerih dospele
terjatve znašajo več kot polovico vseh terjatev upnikov. Zaradi tega se prisilna poravnava
obravnava kot posebna oblika

Ukrepi omejevanja
osebnih dohodkov
V primeru nelikvidnosti in
dokler se le-ta ne odpravi, se
lahko osebni dohodki delavcev izplačujejo do višine povprečnega mesečnega osebnega dohodka na podlagi živega
dela, izplačanega v temeljni
organizaciji za zadnje obračunsko obdobje. Ko gre za
moteno poslovanje, se osebni
dohodki izplačujejo do višine
osebnih dohodkov na podlagi
živega dela, določenih s samoupravnim splošnim aktom. Če
temeljna organizacija izkazuje
izgube v periodičnem obračunu, se lahko osebni dohodki
izplačujejo do višine povprečnega mesečnega osebnega
dohodka na podlagi živega dela, izplačanega delavcu v tej
organizaciji v zadnjem obračunskem obdobju. Tako se
najrestriktivnejši ukrep omejevanja izvaja v organizacijah, ki
imajo nepokrito izgubo po
zaključnem računu, dokler ne
najdejo sanatorja, najmanj restriktiven pa je tisti, ki se izvaja
v primeru motnje pri poslovanju.
Predlaga se nov ukrep, da se
osebni dohodki oseb, odgovornih za nastalo izgubo pri
poslovanju, zmanjšajo za določen odstotek, vse do z zakonom zajamčenega osebnega
dohodka.
Predlagane spremembe in
dopolnitve želijo pospešiti sanacijski postopek in povečati
njegovo učinkovitost, prav tako pa dati večje pravice sanatorjem. S tem, ko bo od uspešnosti poslovanja direktno odvisen materialni položaj organizacije oziroma osebni dohodek delavcev, se bo okrepila
ekonomska odgovornost in
motivacija za boljše delo in
učinkovitejše poslovanje. Poleg tega se bo s temi spremembami zagotovila krepitev ekonomske prisile in spodbudilo
hitrejše in učinkovitejše prestrukturiranje
organizacije
združenega dela ali njenih delov, in to s spremembami programa proizvodnje, z reorganizacijo in integracijo.
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Enostavnejši

sistem

financiranja

federacije
Predlaga se, da gredo prihodki od temeljnega davka na promet v celoti v proračun
federacije
močjo prispevajo k financiraV začetku novembra je Zvez- pristojnosti Zbora republik in gi temeljnega prometnega nju Splošnih družbenih potreb
ni izvršni svet pripravil in po- pokrajin, predhodno pa so ga davka, ki pripada republikam v federaciji. Poleg tega pa bi ta
slal Skupščini SFRJ enega od obravnavali že v odboru za fi- in pokrajinama. Zato je ocenje- sprememba zagotovila tudi nanajkrajših in najenostavnejših nance. Temeljni vzrok, zaradi no, da ni več razlogov, da se čelo, po katerem davki in druzakonskih projektov - osnu- katerega Zvezni izvršni svet izvajajo finančne transakcije ge davščine pripadajo tisti
tek zakona o spremembah za- predlaga ta model financiranja delitve temeljnega prometne- družbenopolitični skupnosti,
kona o financiranju federacije federacije, je dejstvo, da repu- ga davka in da je najracional- ki jih je predpisala.
- AS-131. V njem se predlaga, blike in pokrajine že sedaj da- neje spremeniti zakon o finanPrispevki republik in pokrada postane temeljni davek na jejo celoten pripadajoči del te- ciranju federacije oziroma ga jin bi ostali v zakonu še naprej
na
ta
način
poenostaviti.
promet v celoti prihodek pro- meljnega davka na promet, da
med viri proračunskih prihodračuna federacije oziroma da bi lahko poravnale svoje obtoda uporabljali pa bi se
Kot se navaja v obrazložitvi kov,
se opusti dosedanja rešitev, po veznosti na podlagi prispevka
samo izjemoma, in to, če se z
kateri je samo polovica tega proračunu federacije. Gibanja, osnutka zakona, bo nova reši- izvirnimi prihodki ne bi moglo
prihodka pripadala federaciji, ki jih SIZ tabelarno prikazuje v tev delno zagotovila načelo pokriti obveznosti proračuna
medtem ko je bila druga polo- obrazložitvi tega osnutka za- enakosti občanov SFRJ, da so- federacije.
vica prihodek republiških in kona, kažejo, da je za nasled- razmerno s svojo ekonomsko
pokrajinskih proračunov, v bi- nja leta predvidena celo znatstvu pa so se iz tega vira zago- no hitrejša rast sredstev na
OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBAH ZAKONA O FItavljala sredstva za prispevke podlagi prispevka republik in
NANCIRANJU FEDERACIJE (AS-131)
pokrajin proračunu federacije
zveznemu proračunu.
Sprejetje tega zakona je v od zneska prihodkov na podla-

Spodbuda tujcem,

da vlagajo v

naše

gospodarstvo
• Pridobivanje terjatev v dinarjih tudi na podlagi nadomestila za vložena
sredstva v domačo organizacijo združenega dela
• Korekcija družbeno priznanih reprodukcijskih potreb se bo izvajala v skladu
gibanjem izvoza
• Zvezni izvršni svet lahko predpiše obveznost tujim osebam, da pri vstopu v
Jugoslavijo zamenjajo določen znesek efektivnega tujega denarja za dinarje.
® Plačevanje s transferabilnimi dinarji se bo izvajalo pod istimi pogoji kot tudi
plačevanje tujini v konvertibilnih valutah.
Zvezni izvršni svet je poslal
delegatom v skupščini SFRJ v
obravnavo in sprejetje osnutek
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o deviznem
poslovanju (AS 137), ki je v pristojnosti Zbora republik in pokrajin.
S prvo spremembo se daje
nova možnost tuji osebi, da
pridobi terjatve v dinarjih. Precizira se namreč pravica tuje
pogodbene stranke, da pridobi
terjatev v dinarjih tudi na podlagi nadomestila za vložena
sredstva v domačo organizacijo združenega dela. V obrazložitvi osnutka se ocenjuje, da se
bodo s takšno dopolnitvijo na
področju pravne regulative odpravile vse motnje, ki tuje osebe destimulirajo za večja vla16

ganja v naše gospodarstvo, in
vse dvome glede pravice razpolaganja s sredstvi, ustvarjenimi iz skupnega poslovanja.
Z novo določbo se prav tako
predpisuje, da organizacije
združenega dela ne morejo s
tujimi osebami sklepati poslov
nakupa in prodaje blaga in storitev s plačilom oziroma s plačevanjem v dinarjih po tečajih,
določenimi na tujem tržišču. S
takšnim natančno določenim
ravnanjem domačih oseb, da
plačujejo blago in storitve s
transferabilnimi dinarji pod
istimi pogoji kot v primeru naloga za plačevanje tujini v konvertibilnih devizah, se bodo
preprečile številne špekulacije
na tem področju.
Z osnutkom zakona je omo-

gočeno gospodarskim kolektivom, ki so udeleženci pri realizaciji izvoznih programov o
skupni dolgoročni proizvodnji
pri izvozu določenega blaga
ali storitev, da lahko pri pooblaščeni banki za posle s tujino izračunajo obseg plačevanja uvoza opreme in tudi družbeno priznane reprodukcijske
potrebe na ravni izvoznega
programa.

se dajejo tudi nova pooblastila. Predvsem lahko zaradi izvajanja izvoznih programov in na
podlagi predloga zveznega organa uprave, pristojnega za
zunanjo trgovino, vnaprej poveča izračunano družbeno
priznano reprodukcijsko potrebo, sorazmerno s pričakovanim povečanjem neto deviznega efekta glede na višino neto deviznega efekta, ki je določen po deviznem programu.
Družbeno priznane
Zahtevo za povečanje teh poreprodukcijske potrebe treb pošlje organizacija zdruZveznemu izvršnemu svetu ženega dela zveznemu organu
Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o deviznem poslovanju - AS 137
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uprave, pristojnemu za zunanjo trgovino. Zvezna vlada s
svojim predpisom določi tudi
način njihovega izračunavanja, povečanja, zmanjšanja in
uporabe.
S spremembo ustreznega
člena se prav taklo precizira,
da se korekcija izračunanih
družbeno priznanih reprodukcijskih potreb izvaja sorazmerno s povečanjem oziroma z
zmanjšanjem izvoza, ustvarjenega v tekočem letu glede na
predhodno leto.
Izvaja se tudi usklajevanje z
zakonom o prometu blaga in

storitev s tujino, tako da v osnovo za izračunavanje teh potreb poleg ostalega ne pride
niti blago, ki se uvaža kot vlaganje tuje osebe na podlagi
pogodbe o njenem vlaganju v
domačo organizacijo združenega dela.
Obveznosti zamenjave
denarja
V osnutku se prav tako pooblašča Zvezni izvršni svet, da
lahko za posamezne osnove
predpiše pogoje, da se hranijo
devize na deviznem računu pri

banki pooblaščeni za posle s
tujino. Zvezni izvršni svet lahko predpiše tudi obveznost tujim fizičnim osebam, da pri
vstopu v Jugoslavijo zamenjajo določen znesek efektivnega
tujega denarja za dinarje.
Kar se tiče zadnje novosti, se
v obrazložitvi osnutka navaja,
da je to eden od ukrepov za
zniževanje privatnega kliringa.
Na ta način bi se preprečilo
tudi vnašanje dinarjev mimo
zneska, ki je preciziran z zakonom. Tako bi se zagotovilo, da
bi bil vnos deviz v državo v
določenem sorazmerju s števi-

lom vstopov tujih fizičnih oseb
v Jugoslavijo.
Daje se tudi pooblastilo Narodni banki Jugoslavije, da na
zahtevo pooblaščene banke
sprejme v depozit tudi devizna
sredstva, ki so jih tuje fizične
osebe efektivno položile na
devizne račune oziroma devizne hranilne vloge.
Z določeno dopolnitvijo se
predvideva, da kontrolo deviznega poslovanja bank, pooblaščenih za posle s tujino,
opravlja, razen Narodne banke
Jugoslavije in narodnih bank
republik in pokrajin, tudi Zvezni devizni inšpektorat.

IZ DELA SKUPŠČINSKIH TELES

Pomembne

naloge zbora pri

izvajanju

razvojne politike v naslednjem

letu

Tezisce aktivnosti Zbora republik in pokrajin bo na nadaljnjem razvoju
družbenoekonomskega in gospodarskega sistema, na uresničevanju
dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije, srednjeročnega plana razvoja
države in nalog, ki izhajajo iz stališč in dokumentov 13. kongresa ZKJ
S poslovnikom Zbora republik in pokrajin je predvideno,
da zbor določi program svojega dela za obdobje od i
januarja do 31. decembra tekočega leta.
Na seji Zbora republik in pokrajin, ki je bila 29. oktobra,
je bil sprejet osnutek delovnega programa zbora za leto
1987. Program bo po obravnavi v skupščinah republik in
pokrajin sprejet ob koncu decembra.
Težišče aktivnosti zbora bo v naslednjem letu na nadaljnjem razvoju družbenoekonomskega in gospodarskega
sistema, na uresničevanju dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije, srednjeročnega plana razvoja
države, nalog, ki izhajajo iz stališč in dokumentov 13.
kongresa ZKJ, in drugih nalog, ki izhajajo iz pristojnosti
zbora.

TEMATSKI DEL
RAZVOJNA IN EKONOMSKA POLITIKA
RAZVOJNA POLITIKA
Informacija o uresničevanju zemljiške politike Jugoslavije
To vprašanje se je do sedaj obravnavalo na ravni republik in
avtonomnih pokrajin, toda zaradi nastalih problemov na tem
področju postaja to vprašanje aktualno za celo državo. Problemi so pereči predvsem na področju zemljiškega maksimuma, drobljenja zemljiških posestev, odkupa zemljišč s
strani družbenega sektorja, melioracije in drugo. Informacija
mora vsebovati temeljne probleme na tem področju in smeri
za premagovanje teh problemov.
poročevalec

Stanje in problemi pri uresničevanju ekonomske politike na
področju agroindustrijskega kompleksa
Na področju agrokompleksa se pojavljajo velika ekonomska vprašanja, ki jih je potrebno obravnavati ločeno od obravnavanja uresničevanja resolucije za leto 1987. Ker bo ta vprašanja obravnavala tudi novoustanovljena komisija Skupščine
SFRJ za kmetijstvo, je potrebno program te komisije uskladiti
z delovnim programom zbora.
Aktualni problemi pomorskega gospodarstva
Pomorsko gospodarstvo, ki je zelo pomembno za razvoj
države v celoti, ima velike probleme, izgube in podobno.
Zaradi pomembnosti te gospodarske panoge je v zboru nujno
potrebno obravnavati te probleme. Gradivo mora vsebovati
temeljne probleme na tem področju in smeri za premagovanje
teh problemov.
Uresničevanje procesov združevanja dela in sredstev
V gradivu bi morali razčleniti ekonomske motive in probleme združevanja dela in sredstev, kot jih postavljata ustava
SFRJ in zakon o združenem delu.
Poročilo o uresničevanju družbenega dogovora o prometni
politiki
Poročilo bi moralo celovito razčleniti uresničevanje dogovora, glede na to, da pri njegovem uresničevanju in v praksi
obstajajo veliki problemi.
OSNUTEK DELOVNEGA PROGRAMA ZBORA REPUBLIK IN POKRAJIN SKUPŠČINE SFRJ ZA LETO 1987
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Gospodarska gibanja na začetku in v prvi polovici leta
Zvezni izvršni svet bo v skladu z 61. členom zakona o
temeljih sistema družbenega planiranja in o družbenem planu
Jugoslavije pripravil in poslal Skupščini SFRJ poročilo o
gospodarskih gibanjih na začetku in v prvi polovici leta, da bo
lahko zbor že na začetku leta in med letom pripravil vpogled v
gospodarska gibanja in da bo pravočasno vplival na nadaljnji
razvoj gospodarskih tokov.
Poročilo Skupnosti jugoslovanskega elektrogospodarstva o
vprašanjih in problemih funkcioniranja elektroenergetskega
sistema
|
Po 17. členu zakona o združevanju v Skupnost jugoslovanskega elektrogospodarstva je Skupnost jugoslovanskega
elektrogospodarstva dolžna Skupščini SFRJ poročati o vprašanjih in problemih funkcioniranja elektroenergetskega sistema.
Poročilo mora vsebovati poleg vprašanj in problemov funkcioniranja elektroenergetskega sistema stanje in probleme v
zvezi z izvajanjem zakona o združevanju v Skupnost jugoslovanskega elektrogospodarstva, vprašanja v zvezi z izvajanjem
nalog in ukrepov določene resolucije o politiki uresničevanja
družbenega plana Jugoslavije za obdobje od 1986. do 1990.
leta v letu 1986, vprašanja realizacije določenih družbenih
dogovorov na tem področju, prav tako pa tudi izvajanje sklepov, ki jih je zbor sprejel ob obravnavi prejšnjega poročila.
Poročilo skupnosti jugoslovanskih pošt, telegrafa in
telefona o vprašanjih in problemih funkcioniranja PTT
prometa
Po 16. členu zakona o združevanju v Skupnosti jugoslovanskih pošt, telegrafa in telefona je Skupnost jugoslovanskih
pošt, telegrafa in telefona dolžna Skupščino SFRJ redno
obveščati o vprašanjih in problemih funkcioniranja PTT prometa.
Poročilo mora vsebovati najaktualnejše probleme funkcioniranja PTT prometa, izvajanje zakona o združevanju v
Skupnost jugoslovanskih pošt, telegrafa in telefona, vprašanja dela in funkcioniranja PTT prometa, vprašanja v zvezi z
izvajanjem nalog in ukrepov, določenih v resoluciji o politiki
' uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za obdobje od
1986. do 1990. leta v letu 1986, vprašanja realizacije določenih
družbenih dogovorov na tem področju, prikaz aktivnosti in
problemi pri realizaciji JUPEK mreže, prav tako pa tudi izvajanje sklepov, ki jih je zbor sprejel ob obravnavi prejšnjega
poročila.
Poročilo o delu Skupnosti industrije orožja in vojne opreme
Jugoslavije
Po 13. in 14. členu zakona o zdržuevanju v Sukpnost industrije orožja in vojne opreme Jugoslavije je Skupnost industrije orožja in vojne opreme dolžna Skupščino SFRJ redno
obveščati o vprašanjih iz svojega delvnega področja.
Poročilo mora vsebovati tudi izvajanje sklepov, ki jih je zbor
sprejel ob obravanvi prejšnjega poročila.
I
Poročilo Skupnosti jugoslovanskih železnic o vprašanjih in
problemih funkcioniranja železniškega prometa
Glede na določene odnose Skupnosti jugoslovanskih železnic in organov federacije v zakonu o združevanju v Skupost
jugoslovanskih železnic je Skupnost dolžna Skupščini SFRJ
redno pošiljati poročila o vprašanjih in problemih funkcioniranja železniškega prometa.
Poročilo mora vsebovati stanje in probleme v zvezi z izvajanjem zakona o združevanju v Skupnost jugoslovanskih železnic, vprašanja dela in funkcioniranja tega sistema, vprašanja v
zvezi z realizacijo nalog in ukrepov, ki so predvidene z resolucijo o politiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za
obdobje od 1986. do 1990. leta v letu 1986 in določenih
družbenih dogovorov na tem področju, prav tako pa tudi
izvajanje sklepov, ki jih je zbor sprejel ob obravanvi prejšnjega poročila.
V poročilu je potrebno posebej zajeti vprašanja ustreznosti
sedanje samoupravne organiziranosti in železniškega prometa, stališča uresničevanja in nadaljnjega izboljševanja teh18

nološke enotnosti sistema, financiranja modernizacije železnice, preusmeritve transporta s cestnega na železniški in
rečni promet, razvoja integralnega transporta, prav tako pa
tudi uresničevanja pogojev za prehod na ekonomske cene
storitev na železnici.
Poročilo o uresničevanju družbenega plana Jugoslavije za
obdobje od 1986. do 1990. leta v letu 1987
V skladu s 63. členom zakona o temeljih sistema družbenega planiranja in o družbenem planu Jugoslavije bo Zvezni
izvršni svet do konca oktobra pripravil in poslal Skupščini
SFRJ poročilo o uresničevanju družbenega plana Jugosalvije
v letu 1987 skupaj z osnutkom resolucije za leto 1988.
Analiza izvajanja politike regionalnega razvoja Jugoslavije
V okviru spremljanja uresničevanja družbenega plana
Jugoslavije bo Zvezni izvršni svet analiziral izvajanje politike
regionalnega razvoja Jugoslavije, vključno z realizacijo in
delovanjem ukrepov za zaustavljanje tendenc relativnega zaostajanja SR Srbije izven avtonomnih pokrajin v gospodarskem
razvoju in po potrebi predlagal dodatne ukrepe.
EKONOMSKI ODNOSI S TUJINO
Analiza stanja in predlogi ukrepov za povečanje deviznega
priliva v neblagovnem sektorju
Znano je, kako pomemben je, predvsem v situaciji velike
eksterne zadolženosti, devizni priliv z neblagovnega sektorja.
Prav tako je znano, da so devizne bilančne predpostavke na
tej podlagi (npr. turizem, promet itd.) v mnogih državah, ki
imajo podobne predpostavke, nesorazmerno nad tem, kar mi
dobimo na tej podlagi. V analizi je potrebno razčleniti stanje,
pokazati na vzporedne podatke z nekaterimi drugimi državami in ugotoviti, kaj je potrebno napraviti, da bi se stanje
spremenilo.
Strategija dolgoročnega ekonomskega sodelovanja s
posameznimi državami, našimi najpomembnejšimi partnerji
in velikimi ekonomskimi grupacijami (Zahod, Vzhod, ZZD)
V okviru te teme je potrebno proučiti stanje (strukturo in
kvantifikacije) in napraviti primerjavo s predlogom določene
politike na tem področju
Necenovni faktorji kot vzrok zaostajanja Jugoslavije v
izvozu
V analizi je potrebno prikazati kvantificirane posledice, elemente, ki vplivajo na upočasnjenje izvoza in škodo, ki jo
povzročijo tako imenovani necenovni faktorji (kvaliteta,
poslovnost, dizajn, servisiranje itd.).
Analiza investicij - stališča njihove izvozne usmeritve
Glede na to, da investicije, ki so v teku, v dobršni meri vnaprej
določajo strukturo gospodarstva in njeno izvozno usmerjenost, bi bilo potrebno proučiti sedanje stanje, da bi ugotovili,
če so investicije, ki so v teku, v skladu s politiko razvijanja
izvoznega gospodarstva.
Stanje in problemi v zvezi z razvijanjem dolgoročnih oblik
sodelovanja našega gospodarstva s svetom
Potrebno je proučiti stanje, obseg gibanja, oceniti kvaliteto,
proučiti težave in potrebne ukrepe za izboljšanje na tem
pomembnem področju.
Analiza uvozne odvisnosti in usmerjenosti na izvoz
posameznih panog, s pogledom na vpliv zakonske
regulative na področju uvoza, opreme in reprodukcijskega
materiala, prav tako pa tudi na povečanje izvoza teh panog
Aktivnost pri sprejemanju skupnih programov proizvodnje
in izvoza blaga ter storitev in ukrepi za pospeševanje tega
procesa
O tem bi se moralo poročati že v letu 1986, toda to delo se je
odvijalo zelo počasi in z znatnimi težavami. Ker gre za zelo
pomembno vprašanje o pospeševanju procesa združevanja
poročevalec

dela in sredstev in odpravljanju avtarkizma v razvoju, o optimalizaciji proizvodnje in strukturnem prilagajanju gospodarstva zaradi uspešnejšega vključevanja v mednarodno delitev
dela, je nujno potrebno celovito obravnavati to vprašanje.

tudi delovanje sistema cen v celoti in ocenili bi, katere ukrepe
in pogoje bi bilo potrebno zagotoviti, da bi se omogočilo
njegovo najučinkovitejše izvajanje.

Poročilo o izvajanju resolucije Skupščine SFRJ o politiki
ekonomskih odnosov s tujino
Zbor je določil to resolucijo na seji, ki je bila 17. julija 1985.
leta, zato je potrebno spremljati njeno uresničevanje.
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Problemi kreditiranja proizvodnje in priprave proizvodnje
blaga in storitev za izvoz in uvoz z analizo stanja in
predlogom ukrepov
TRŽIŠČE IN CENE
Preskrba tržišča
Odbor za tržišče in cene bo občasno obravnaval vprašanja v
zvezi s preskrbo tržišča z blagom široke porabe, predvsem pa
z blagom, ki je življenjskega pomena za preskrbo tržišča, prav
tako pa tudi preskrbo proizvodnje s surovinami in reprodukcijskim materialom ter energijo, po potrebi pa bo tudi zavzemal stališča v zvezi s temi problemi. V primeru večjih motenj
pri preskrbi bo odbor predlagal razpravo v zboru.
Gibanje cen in življenjskih stroškov ter realizacija določene
politike na tem področju
Odbor za tržišče in cene bo permanentno mesečno spremljal gibanje cen in življenjskih stroškov ter periodično ocenjeval, kako se izvaja zakon o sistemu družbene kontrole cen.
V primeru večjih odstopanj od določene politike bo odbor'
predlagal razpravo v zboru.
Informacija o delovanju enotnega jugoslovanskega tržišča
in izvajanje ukrepov, da bi se odpravili problemi na tem
področju
Glede na to, da je zbor na predlog odbora sprejel sklepe v
zvezi z ukrepi in aktivnosti za zagotavljanje ustreznega delovanja enotnega jugoslovanskega tržišča, bi bilo potrebno v
prvem polletju leta 1987 razpravljati o njihovi realizaciji in
učinkih izvajanih ukrepov.
Poročilo o delovanju sistema blagovnih rezerv v funkciji
zagotavljanja boljše preskrbe tržišča
Glede na pomen delovanja blagovnih rezerv v primeru
neusklajenih blagovno-denarnih odnosov na tržišču in
potrebo pravočasnega interveniranja na tržišču v teh primerih
ter upoštevajoč vprašanja iz domene sistema financiranja in
obnavljanja blagovnih rezerv, bo odbor za tržišče in cene v
prvem in drugem polletju obravnaval to vprašanje in ocenil,
če je potrebno to vprašanje obravnavati na zboru.
Poročilo o izvajanju zakona o sistemu družbene kontrole
cen
Glede na dejstvo, da so sprejete spremembe in dopolnitve
zakona o sistemu družbene kontrole cen, ki naj zagotovijo
povečanje odgovornosti organizacij združenega dela pri oblikovanju cen in vzpostavljanje kazenske odgovornosti za
nespoštovanje določenih normativnih opredelitev, bi Odbor
Zbora republik in pokrajin za tržišče in cene v drugem četrtletju leta 1987 oblikoval delovne skupine, ki bi obiskale vse
socialistične republike in socialistične avtonomne pokrajine
ter posamezne pomembne delovne organizacije, in bi proučile izvajanje zakona, ustreznost sprememb zakonske regulative v normativnih aktih socialističnih republik, socialističnih avtonomnih pokrajin in delovnih organizacij, probleme, ki
se pojavljajo v zvezi z izvajanjem zakona in drugo. Na podlagi
teh spoznanj bi se pripravilo poročilo, dali določeni predlogi
in v skladu s tem bi se razpravljalo v odboru in v zboru.
Poročilo o uresničevanju politike cen, določene v resoluciji
o politiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za
obdobje od 1986. do 1990. leta v letu 1987
Poročilo bi se obravnavalo enkrat letno, zajelo pa bi uresničena gibanja v prvih devetih mesecih. Iz poročila bi se videlo
poročevalec

Poročilo o učinkih ukrepov za izvajanje finančne
konsolidacije gospodarstva in bank
Glede na pomen izvajanja finančne konsolidacije gospodarstva in bank in glede na to, da je v družbenem planu
Jugoslavije za obdobje od 1986. do 1990. leta predvidena
potreba njegovega izvajanja, je nujno potrebno spremljati
realizacijo določenih nalog v družbenem planu in tekoči politiki na tem področju. V poročilu bo zaradi tega dan prikaz
učinkov, ki so jih imeli že sprejeti ukrepi na področju finančne
konsolidacije gospodarstva in bank.
Analiza učinkov izvajanja politike realnih obrestnih mer
V tej analizi bo na podlagi podatkov po zaključnih računih
za leto 1986 prikazano kako politika realnih obrestnih mer
vpliva na smotrnost uporabe denarnih sredstev, na obseg in
gibanje varčevanja vseh uporabnikov družbenih sredstev
občanov, na način poslovanja uporabnikov družbenih sredstev v celoti, na realna gibanja v gospodarstvu, predvsem pa
na gibanje inflacije. Pri tem bo predložena analiza za leto
1986 in za prvo polletje leta 1987.
Letno poročilo o uresničevanju skupne emisijske in
denarne politike in skupnih temeljih kreditne politike v letu
1986
V skladu s 5. in 12. členom zakona o Narodni banki Jugoslavije in 20. členom zakona o denarnem sistemu, predloži
Narodna banka Jugoslavije letno poročilo o uresničevanju
skupne emisijske in denarne politike in skupnih temeljih kreditne politike.
V poročilu za leto 1986 bo dan prikaz uresničevanja monetarno-kreditnih gibanj in to predvsem na področju denarne
mase, plasmaja bank, primarnega denarja, likvidnosti bank,
obrestnih mer itd.
Poročilo o učinkih izvajanja zakona o pokritju tečajnih razlik
pri Narodni banki Jugoslavije, gospodarstvu in bankah
To poročilo je potrebno napraviti na podlagi analize sprejetih zakonov o pokritju tečajnih razlik pri Narodni banki Jugoslavije, bankah in gospodarstvu.
Informacija o uresničevanju sklepov Zbora republik in
pokrajin
Glede na pomen in težo sprejetih sklepov je potrebno na
podlagi posebne informacije to vprašanje proučiti.
POLITIKA HITREJŠEGA RAZVOJA
GOSPODARSKO MANJ RAZVITIH REPUBLIK
IN SAP KOSOVA
Analiza rezultatov samoupravnega združevanja dela in
sredstev organizacij združenega dela iz razvitih in
gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin
na podlagi dela sredstev Sklada federacije v letu 1987
Glede na pomen združevanja dela in sredstev, njegovo
vlogo pri spodbujanju hitrejšega razvoja gospodarsko manj
razvitih republik in SAP Kosova, prav tako pa tudi probleme,
ki se pojavljajo pri njegovem uresničevanju, je potrebno to
problematiko stalno spremljati in izvajati ukrepe in aktivnosti
na tem področju. V tem smislu bi bilo potrebno v gradivu
zlasti proučiti naslednja vprašanja: rezultati združevanja,
obseg, dinamika in kakovost, družbenoekonomski odnosi, ki
se uresničujejo z združevanjem, dohodkovni - namesto kreditni odnos, temeljni problemi in vzroki zaviranja samoupravnega združevanja na podlagi sredstev sklada, ukrepi družbenopolitičnih skupnosti za nadaljnje spodbujanje procesov
združevanja dela in sredstev in drugo.
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Informacija o uresničevanju sredstev Sklada federacije in
vračanje anuitet kreditov iz sredstev Sklada federacije za
kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih
republik in avtonomnih pokrajin v letu 1986 in prvem
trimesečju leta 1987
V skladu s sklepom s seje Odbora, ki je bila 30. septembra
leta 1986, bi moral sklad enkrat letno obvestiti odbor in Zbor
republik in pokrajin o vprašanjih uresničevanja sredstev
Sklada federacije in izvajanja obveznosti na podlagi prispelih
anuitet, glede na vprašanja, ki se pojavljajo, kako naj bi zbor
opravil celovito razpravo in sprejel ustrezne sklepe z
natančno določenimi obveznostmi nosilcev posameznih
nalog. V gradivu bi morala biti zlasti razčlenjena naslednja
vprašanja: viri in način oblikovanja sredstev sklada, prispele
obveznosti na podlagi sredstev sklada in njihovo izvajanje,
razporejanje sredstev sklada, usmerjanje sredstev sklada po
samoupravnih sporazumih, spodbujevalni ukrepi ekonomske
politike in izvajanje obveznosti na podlagi prispelih anuitet
kreditov, ki so bili dani iz sredstev Sklada federacije.
Analiza uresničevanja politike hitrejšega razvoja
gospodarsko manj razvitih republik in najhitrejšega razvoja
SAP Kosovo v letu 1987
V skladu z določbami zakona o temeljih sistema družbenega planiranja in o družbenem planu Jugoslavije (63. člen)
mora Zvezni izvršni svet vsako leto do konca oktobra pripraviti in predložiti Skupščini SFRJ poročilo o uresničevanju
družbenega plana Jugoslavije v tekočem letu in osnutek resolucije za naslednje leto. Tako bo Zvezni izvršni svet pripravil in
poslal Skupščini SFRJ tudi analizo o uresničevanju politike
hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in najhitrejšega razvoja SAP Kosova. V gradivu bi morala biti zlasti
razčlenjena naslednja vprašanja:
gibanja v gospodarsko manj razvitih republikah in SAP
Kosovu in vzroki teh gibanj, uresničevanje ukrepov za spodbujanje hitrejšega razvoja območij in rezultati njihovega delovanja pri uresničevanju politike hitrejšega razvoja teh območij
in pri uresničevanju ciljev te politike, možni eventualni
dodatni ukrepi in rešitve za spodbujanje hitrejšega razvoja
gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosova v pogojih
izvajanja najnovejših ukrepov ekonomske politike in drugo.
NORMATIVNI DEL
Zakon o Jugoslovanski banki za mednarodno ekonomsko
sodelovanje
Z navedenim zakonom se bodo zagotovili pogoji za izvaja' nje poslov Jugoslovanske banke, določenih v zakonu, in na ta
način večja udeležba jugoslovanskega gospodarstva na mednarodnem tržišču in večji priliv deviznih sredstev s pomočjo
Jugoslovanske banke.
Zakon o skupnih finančnih organizacijah
V zvezi z nalogo, ki je bila določena v resoluciji za leto 1986,
da bo predlagano sprejetje novega zakona o Jugoslovanski
banki za mednarodno ekonomsko sodelovanje, je bilo sprejeto stališče, da je boljše iz sedanjega zakona izločiti vse
določbe, ki se nanašajo na ustanavljanje in delo skupnih
finančnih organizacij, in da je potrebno to področje urediti s
posebnim zakonom.
S tem zakonom se bo zlasti uredilo vprašanje v zvezi z
razširjanjem in izboljševanjem dolgoročne proizvodne kooperacije in poslovnotehničnega sodelovanja s tujino, predvsem
z državami v razvoju, s skupnim financiranjem projektov v
SFRJ in tujini, izmenjavo znanstveno-tehničnega znanja in
izkušenj s tujino in poslov v zvezi z drugimi oblikami dogoročnega ekonomskega sodelovanja s tujino.
Zakon o ugotavljanju celotnega zneska sredstev za
financiranje programa priprav za tiskanje in tiskanja
temeljne hidrogeološke karte Jugoslavije in temeljne
Inženirsko-geološke karte Jugoslavije v obdobju od 1986.
do 2009. leta
S tem zakonom se morajo zagotoviti sredstva za financira20

nje programa priprave za tiskanje in tiskanja temeljne hidrogeološke karte Jugoslavije in temeljne inženirsko-geološke
karte Jugoslavije v obdobju od 1986. do 2009. leta kot obvez-'
nost federacije iz 13. člena dogovora o izdelavi temeljne
hidrogeološke karte Jugoslavije in temeljne inženirsko-geološke karte Jugoslavije.
Zakon o ugotavljanju celotnega zneska sredstev za
financiranje programa modernizacije in razvoja tehničnotehnološke baze informacijskega sistema ZlS-a, zveznih
organov uprave in zveznih organizacij v obdobju od 1986. do
1990. leta.
S tem zakonom bi se uredilo gradivo o načinu financiranja
programa modernizacije in razvoja tehnično-tehnološke baze
informacijskega sistema ZlS-a, zveznih organov uprave in
zveznih organizacij za obdobje od 1986. do 1990. leta.
Zakon o ugotavljanju celotnega zneska sredstev za
financiranje programa modernizacije Zveznega sekretariata
za notranje zadeve in programa modernizacije Instituta
varnosti v obdobju od 1986. do 1990. leta
Zakon o ugotavljanju celotnega zneska sredstev za
financiranje programa pridobivanja stanovanj za potrebe
zveznih organov v obdobju od 1986. do 1990. leta
Zvezni izvršni svet je poslal Skupščini SFRJ osnutka teh
dveh zakonov ob koncu leta 1985 in o tem so zavzele stališča
vse republiške in pokrajinske skupščine, razen Skupščine SR
Slovenije, ki je odložila sprejetje svojih stališč o osnutkih teh
zakonov, dokler se ne pripravi program negospodarskih investicij za organe in organizacije federacije.
Odbor Zbora republik in pokrajin za finance je na seji, ki je
bila 20. februarja 1986. leta obravnaval to vprašanje in predlagal, da Zvezni izvršni svet pripravi celovit program negospodarskih investicij na ravni federacije za srednjeročno obdobje
od 1986. do 1990. leta z bilanco razpoložljivih sredstev in da ta
program določi Zvezni zbor Skupščine SFRJ, potem pa naj se
nadaljuje postopek za sprejetje tega zakona.
Zakon o ugotavljanju celotnega zneska sredstev za
financiranje programa modernizacije dela zvezne uprave za
radijske zveze
Zakon o ugotavljanju celotnega zneska sredstev za
financiranje programa razvoja in modernizacije carinske
službe od 1986. do 1990. leta
Zakon o ugotavljanju celotnega zneska sredstev za
financiranje programa razvoja in modernizacije Službe
varnosti na pomorskih plovnih poteh, na katerih velja
mednarodni režim plovbe v obdobju 1986. do 1990. leta
S tem zakonom se morajo zagotoviti sredsjva za financiranje programa modernizacije Službe varnosti plovbe na
pomorskih plovnih poteh. To je potrebno zaradi tega, ker
zaradi obstoječega stanja opreme postaja vprašljiva varnost
plovbe v našem obalnem morju. V obdobju od 1981. do 1985.
leta niso bila odobrena sredstva za te namene v potrebnem
obsegu, zato je prišlo do zaostajanja službe varnosti in
plovbe.
Zakon o ugotavljanju celotnega zneska sredstev za
financiranje programa razvoja in modernizacije Službe
varnosti plovbe na notranjih plovnih poteh, na katerih velja
mednarodni ali meddržavni režim plovbe v obdobju od
1986. do 1990. leta
S tem zakonom se morajo zagotoviti sredstva za financiranje programa razvoja in modernizacije službe varnosti plovbe
na notranjih plovnih poteh, v skladu s potrebami varne
plovbe, kakršna je zagotovljena na notranjih plovnih poteh v
drugih podonavskih državah.
Zakon o financiranju programa graditve mednarodnega
mejnega prehoda Gradina
S tem zakonom bi se uredil način zagotavljanja sredstev za
financiranje programa graditve mednarodnega mejnega prehoda Gradina.
poročevalec

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o carinski tarifi
Izhajajoč iz sklepa Zveznega izvršnega sveta, da iz
postopka vzame osnutek tega zakona z dopolnilnim predlogom, v delu, ki se nanaša na carinsko tarifo, je bilo na
sestanku predsednika zbora s podpredsednikom zbora, s
predsedujočo delegacijo in predsedniki delovnih teles zbora
4. junija 1986 dogovorjeno, da Zvezni izvršni svet predloži
Skupščini SFRJ novo besedilo carinske tarife.
Zakon o ugotavljanju celotnega obsega odhodkov
proračuna federacije za 1988. leto
Zbor republik in pokrajin bo obravnaval analizo uresničevanja proračuna federacije za 1987. leto, izhajal bo iz temeljev
politike družbenoekonomskega razvoja za 1988. leto do
konca tega leta in določil celoten obseg odhodkov proračuna
federacije za leto 1988. V skladu z 41. členom zakona o
financiranju federacije bo ZIS do 30. septembra 1987 Skupščini SFRJ predložil analizo uresničevanja proračuna federacije za osem mesecev leta 1987 in predlog temeljev za ugotavljanje celotnega obsega odhodkov proračuna federacije za
leto 1988, najkasneje do 31. oktobra pa osnutek zakona o
ugotavljanju celotnega obsega odhodkov proračuna federacije za leto 1988.
Zakon o ugotavljanju prihodkov federacije, ki se bodo v letu
1988 uporabljali za potrebe gospodarstva
V skladu s 26. členom zakona o financiranju federacije se
določajo prihodki federacije, ki se bodo v letu 1988 uporabljali za izboljševanje zunanjetrgovinskih odnosov s tujino.
Zakon o prenosu tehnologije med organizacijami
združenega dela in tujimi osebami
Zakon o proizvodnem sodelovanju med organizacijami
združenega dela in tujimi osebami
V delovnem programu zbora za leto 1986 je bilo predvideno, da zbor v drugem polletju sprejme zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o dolgoročni proizvodni kooperaciji, poslovno-tehničnem sodelovanju in pridobivanju in
odstopanju materialnih pravic do tehnologije med organizacijami združenega dela in tujimi osebami. Zvezni izvršni svet pa
je predlagal, da se namesto tega zakona v program dela zbora
vneseta ta dva zadnja zakona.
Odlok o obeznostih republik in avtonomnih pokrajin za leto
1988, določenimi v zakonu o sredstvih za odpravo posledic
katastrofalnega potresa, ki je prizadel območje SR Črne
gore v letu 1979
Na podlagi prvega odstavka 8. člena zakona o sredstvih za
odpravo posledic katastrofalnega potresa, ki je prizadel
območje SR Crne gore v letu 1979, bodo s tem odlokom
določene obveznosti republik in avtonomnih pokrajin v letu
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Odlok o valorizaciji sredstev, ki so jih republike in
avtonomni pokrajini vplačale v letu 1986 za odpravo
posledic katastrofalnega potresa, ki je prizadel območje SR
Orne gore v letu 1979
Na podlagi 4. člena zakona o zagotavljanju sredstev za
odpravo posledic katastrofalnega potresa, ki je prizadel SR
Crno goro v letu 1979, se s tem odlokom valorizirajo sredstva
ki so jih republike in pokrajini vplačale v letu 1986.
Odlok o zmanjšanju obveznosti republik in avtonomnih
pokrajin za leto 1987, določenih z zakonom o sredstvih za
odpravo posledic katastrofalnega potresa, ki je prizadel
območje SR Črne gore v letu 1979.
Na podlagi prvega odstavka 8. člena in 2. točke drugega
odstavka 2. člena zakona o sredstvih za odpravo posledic
katastrofalnega potresa, se zmanjšajo obveznosti republik in
avtonomnih pokrajin v letu 1987.
Resolucija o politiki uresničevanja družbenega plana
Jugoslavije za obdobje od leta 1986 do 1990. leta v letu 1988
V skladu z zakonom o temeljih sistema družbenega planiraporočevalec

nja in o družbenem planu Jugoslavije mora Zbor republik in
pokrajin do konca leta 1987 sprejeti to resolucijo.
Zvezni izvršni svet bo temeljna vprašanja za določanje te
resolucije predložil Skupščini SFRJ do 15. septembra 1987
leta.
V skladu z določenim rokom iz navedenega zakona bo
Zvezni izvršni svet predložil Skupščini SFRJ do konca oktobra
osnutek resolucije skupaj s poročilom o uresničevanju družbenega plana Jugoslavije v tekočem letu.
Odlok o projekciji plačilne bilance Jugoslavije za leto 1988
V skladu s 23. členom zakona o deviznem poslovanju
Skupščina SFRJ vsako leto določa to projekcijo, katere osnutek mora pripraviti Zvezni izvršni svet.
Odlok o ciljih in nalogah skupne emisijske in denarne
politike in skupnih temeljih kreditne politike v letu 1988
Skupščina SFRJ vsako leto določa cilje in naloge skupne
emisijske politike v smislu globalnega obsega denarne mase,
usmerjanja bančnih kreditov in namena delitve primarne emisije, prav tako pa tudi okvire skupne kreditne-monetarne
politike.
V skladu s tem bo Zvezni izvršni svet pripravil osnutek akta
o določitvi kreditno-monetarne politike za leto 1988 in ga
predložil Skupščini SFRJ do konca oktobra, skupaj z ustreznim spremnim gradivom.
Odlok o ugotavljanju sredstev za regres za umetna gnojila,
sredstev za varstvo rastlin in kakovostno sortno seme za
leto 1988
Ta odlok se sprejema na podlagi drugega in četrtega člena
zakona o zagotavljanju sredstev za varstvo rastlin in kakovostno sortno seme.
Odlok o predračunu prihodkov in odhodkov deviznih rezerv
pri Narodni banki Jugoslavije za leto 1986
Ta odlok se bo sprejel v skladu z zakonom o pokritju
tečajnih razlik pri Narodni banki Jugoslavije in o prenosu na
federacijo dela terjatev po bilanci deviznih rezerv pri Narodni
banki Jugoslavije (ki do sedaj velja kot začasen ukrep).
Odlok o predračunu prihodkov in odhodkov tečajnih razlik,
določenih tujih kreditov za leto 1987
Ta odlok se bo sprejel v skladu s 4. členom zakona o
pokritju tečajnih razlik tujih kreditov.
Odlok o potrditvi zaključnega računa Narodne banke
Jugoslavije za leto 1986
V skladu z 12. členom zakona o Narodni banki Jugoslavije
je Narodna banka Jugoslavije dolžna do 31. marca sprejeti
zaključni račun za preteklo leto in finančni plan za naslednje
leto, ki ga potrdi Skupščina SFRJ.
Odlok o potrditvi finančnega plana Narodne banke
Jugoslavije za leto 1987
Odlok o potrditvi zaključnega računa Sklada federacije za
kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih
republik in avtonomnih pokrajin
Ta odlok se sprejme na podlagi 26. člena zakona o Skladu
federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko
manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin.
★ ★ ★
V delovni program zbora za leto 1987 se bodo naknadno
vnesla tudi vsa vprašanja, katerih obravnava oziroma sprejetje
je bilo predvideno v delovnem programu zbora za leto 1986,
če se oceni, daje njihova obravnava aktualna tudi v letu 1987.
Prav tako bodo tudi delovna telesa zbora oziroma zbor
obravnavali določena vprašanja in posamezne zakonske projekte iz delovnega področja Zveznega zbora zaradi dajanja
mnenj, predlogov in pobud. Ta vprašanja bodo določena po
pripravi osnutka delovnega programa Zveznega zbora za leto
1987.
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Pomembne aktivnosti
ustave SFRJ

in

pri

spremembi

sistemskih

rešitev

V letu 1987 je potrebno v Zveznem zboru opraviti obsežna in zapletena dela
Na eni od naslednji sej Zveznega zbora bo obravnavan
osnutek delovnega programa Zbora za leto 1987. Ta akt bo
potem predložen Skupščinam republik in avtonomnih
pokrajin in drugim zainteresiranim subjektom, predlog
delovnega programa Zbora za naslednje leto pa bo predvidoma sprejet do konca leta.
Težišče aktivnosti Zveznega zbora Skupščine SFR Jugoslavije v letu 1987 bo na nadaljnjem razvoju družbenopolitičnega in družbenoekonomskega sistema na temeljih
socialističnega samoupravljanja in v skladu z ustavo SFRJ
določenimi funkcijami Zbora, na uresničevanju družbenega plana Jugoslavije, stališč in dokumentov 13. kongresa ZKJ. Zbor pa si bo posebno prizadeval za izboljšanje
delovanja političnega sistema v skladu z opredelitvami
kritične analize delovanja političnega sistema socialističnega samoupravljanja, prav tako pa tudi za izvajanje dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije.
Zvezni zbor bo na podlagi predloga Predsedstva SFRJ
za spremembo ustave SFRJ izvajal aktivnosti, da se določijo in sprejmejo akti o spremembi ustave SFRJ, v skladu s
postopkom, ki je predpisan za pripravo sprememb ustave
SFRJ.
, .
Zbor bo tudi nadaljeval delo pri spremembah in dopolnitvah zakona o združenem delu.
Program dela zbora je orientacijski in odprt za zahteve
in pobude neposredne družbene prakse, delegatov, delegatske baze, družbenopolitičnih organizacij in drugih
družbenih dejavnikov. Program se bo med letom dopolnjeval z novimi vprašanji in nalogami v skladu z družbenimi potrebami.

TEMATSKI DEL
I. DRUŽBENOEKONOMSKA UREDITEV
Analiza delovanja enotnega jugoslovanskega tržišča
Analizirala se bodo ključna vprašanja delovanja enotnega
jugoslovanskega tržišča s posebnim pogledom na realizacijo
sklepov Zveznega zbora iz leta 1985 in na podlagi tega bodo
predlagani ukrepi in aktivnosti za spodbujanje procesa integriranja jugoslovanskega tržišča. Zlasti se bodo analizirali
učinki sprememb gospodarskega in političnega sistema pri
uresničevanju enotnosti jugoslovanskega tržišča, prav tako
pa tudi učinkovanje ukrepov tekoče in razvojne politike na
njegovo funkcioniranje.
Analiza rezultatov poslovanja organizacij združenega dela
na področju gospodarstva in problema izgub
Na podlagi podatkov iz zaključnih računov za leto 1986 bi
bilo potrebno pripraviti natančnejšo analizo rezultatov poslovanja gospodarstva in v okviru tega proučiti probleme izgub,
kakovost njihovega saniranja in pokazati na smeri aktivnosti
za odpravo vzrokov njihovega nastanka.
Zlasti bo potrebno analizirati, kako spremembe v gospodarskem sistemu delujejo na odpravo vzrokov izgub in izboljšanje kvalitete gospodarjenja.
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Analiza gibanja na področju pridobivanja in delitve dohodka
v letu 1986
Odnosi pri pridobivanju in delitvi dohodka določajo odnose
v družbeni reprodukciji v celoti. Glede na različne ocene o
gibanjih na področju sekundarne in interne delitve dohodka,
•je zelo pomembno, da se to gradivo podrobneje analizira in
obravnava v skupščinskih telesih.
Uresničevanje sistema družbenega planiranja
Analizirali se bodo rezultati zakona o temeljih sistema družbenega planiranja in o družbenem planu Jugoslavije in uresničevanje celotnega sistema družbenega planiranja. Zlasti se
bodo razčlenili oživljanje sistema planiranja skozi proces
sprejemanja in uresničevanja skupnih razvojnih programov
za izvoz in tehnološki razvoj, prav tako pa tudi programi
razvoja velikih sistemov.
Poročilo o izvajanju zakona o temeljih kreditnega in
bančnega sistema
V poročilu bodo prikazani rezultati izvajanja zakona, predvsem pa, kako je izvedena resnična transformacija bank in
njihovega poslovanja na podlagi zakonskih rešitev, po katerih
so banke samostojne finančne institucije, ki poslujejo na
ekonomskih principih.
Poročilo o izvajanju zakona o zagotavljanju obratnih
sredstev
Potrebno je oceniti stanje in dosedanje rezultate pri uresničevanju določb tega zakona, predvsem pa, kako so z uresničevanjem obveznosti za zagotavljanje virov obratnih sredstev
ustvarjeni pogoji za boljše in smotrnejše izkoriščanje sredstev
organizacij združenega dela v procesu reprodukcije.
Poročilo o izvajanju zakona o začasni prepovedi
razpolaganja z družbenimi sredstvi za negospodarske in
neproizvodne investicije
Potrebno je proučiti ekonomske učinke izvajanja določb
tega zakona.
Poročilo o izvajanju zakona o zagotavljanju plačevanja
med uporabniki družbenih sredstev
Potrebno je proučiti učinke izvajanje tega zakona in predlagati ukrepe za odpravo problemov pri delovanju sistema plačevanja.
Poročilo o izvajanju zakona o carinskih conah
Glede na to, da je bilo s sprejetjem tega zakona leta 1985 prvič
normativno urejeno poslovanje organizacij združenega dela s
pomočjo carinskih con je potrebno proučiti dosedanje izkušnje pri uporabiti tega zakona.
Izvajanje družbenega dogovora o skupnih temeljih in
merilih za samoupravno urejanje odnosov pri pridobivanju
in delitvi dohodka v SFRJ
Potrebno je proučiti stanje pri uporabi tega družbnega

Osnutek delovnega programa Zveznega zbora
Skupščine SFRJ za leto 1987
poročevalec

dogovora in predlagati ustrezne ukrepe in aktivnosti za njegovo dopolnitev v zvezi s spremembami v zakonu o združenem delu in drugimi sistemskimi zakoni, prav tako pa tudi
realizacijo stališč CK ZKJ o uresničevanju ustavnega položaja
delavcev pri delitvi in upravljanju z dohodkom in sredstvi
družbene reprodukcije.
Poročilo o delu Službe družbenega knjigovodstva
Jugoslavije v letu 1986
V poročilo o delu Službe družbenega knjigovodstva Jugoslavije v letu 1986 bo prikazano delo in aktivnosti službe pri
izvajanju kontrole zakonitosti pri uporabi in razpolaganju z
družbenimi sredstvi.
Poročilo o izvajanju programa statističnih raziskav, ki so v
interesu celotne države, v letu 1986
Poročilo mora vsebovati izvajanje programa statističnih
raziskav, ki so v interesu celotne države, v letu 1986 s strani
statističnih organov, pooblaščenih organov in organizacij za
izvajanje statističnih raziskav.
Analiza uresničevanja prve etape dolgoročnega programa
ekonomske stabilizacije v zdravstvu in socialni politiki
Analiza bo zajela izvajanje prve etape dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije v zdravstvu in socialni politiki
in dane bodo smeri nadaljnje aktivnosti.
Analiza uresničevanja prve etape dolgoročnega programa
ekonomske stabilizacije v drobnem gospodarstvu
Analiza bo zajela izvajanje prve etape dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije v drobnem gospodarstvu
(separat) in predlagane bodo nadaljnje aktivnosti.
Poročilo o zaposlenosti in zaposlovanju v letu 1986 in prvi
polovici leta 1987
V poročilu bo prikzano gibanje zaposlenosti v letu 1986 in v
prvi polovici leta 1987 in dane bodo ocene stanja na teh
področjih, stališča uresničevanja ciljev, določenih v družbenem dogovoru o temeljih skupne politike na področju zaposlovanja in njihovem uresničevanju v SFRJ, s posebnim
pogledom na uresničevanje teh ciljev pri zaposlovanju mladih
in pripravnikov, prav tako pa tudi v zvezi s produktivnim
zaposlovanjem.
Poročilo mora zajeti tudi izvajanje programa Zveznega
izvršnega sveta za uvajanje dela v več izmenah in skrajšanje
delovnega časa, ko se dela v težjih delovnih pogojih.
Poročilo o uresničevanju politike osebnih dohodkov, pokojnin in življenjskega standarda v letu 1986 in prvih mesecih leta
1987
V poročilu je treba navesti kazalce na teh področjih, s
posebnim ozirom na izvajanje družbenega dogovora o pridobivanju in delitvi dohodka za socialno pomoč nepreskrbljenim občanom ter dijaški in študentski standard.
Poročilo o izvajanju zakona o prometu strupov
V poročilu bodo navedeni podatki o izvajanju zakona izpolnjenih obveznostih zveznih organov uprave za sprejetje predpisov za izvajanje zakona in ukrepa za izboljšanje stanja na
tem področju.
Poročilo o izvajanju zakona o proizvodnji in prometu in
sklepov Zvenega zbora o preprečevanju zlorab
V poročilu bodo dani podatki o proizvodnji in prometu
opojnih drog, sprejetju predpisov za izvajanje zakona o sklepih zbora, ki se nanašajo na to področje, in ukrepov za
izboljšanje obstoječega stanja.
Poročilo o izvajanju zakona o zdravstvenem varstvu tujcev v
SFRJ
V poročilu bodo dani podatki o izvajanju tega zakona,
odhodkih za te namene, problemih zdravstvenih organizacij
pri uporabi tega zakona in predlogih ukrepov za izboljšanje
stanja na tem področju.
poročevalec

Analiza izvajanja resolucije zvezne Skupščine o
načrtovanju družine
Analizirana bo uporaba te resolucije prav tako pa tudi dela
resolucije Skupščine SFRJ o družbeno-ekonomskem položaju žensk v socialistični samoupravni družbi, o otroškem
varstvu, dani pa bodo tudi podatki o smrtnosti dojenčkov in
predlogi za izboljšanje stanja na teh področjih.
Poročilo o problemih in nepravilnostih pri uporabi sredstev
proračuna federacije, namenjenih za uresničevanje
osnovnega borčevsko-invalidskega varstva
Poročilo bo pripravljeno na podlagi sklepa Zveznega zbora
Skupščine SFRJ, ki je bil sprejet na seji 23. in 24. julija 1986 ob
obravnavi predloga zaključnega proračuna federacije za leto
1985. Cilj poročila je proučitev problemov in nepravilnosti, na
katere so opozorili proračunska inšpekcija in republiški oziroma pokrajinski organi uprave, pristojni za kontrolo sredstev,
proračuna federacije namenjenih uresničevanju borčevskoinvalidskega varstva. V zvezi s tem bodo predlagani ukrepi za
odpravo določenih problemov in nepravilnosti, da bi se ustvarili pogoji za dosledno izvajanje zveznih zakonov in drugih
predpisov na tem področju in pogoji, v katerih bo popolnoma
zagotovljena namenska in zakonita uporaba teh sredstev.
Poročilo o aktualnih vprašanjih statusnega položaja oseb z
mirnodobno vojno invalidnino
Načrtovano je, da se to poročilo pripravi v zvezi z vprašanji
statusnega položaja oseb z mirnodobno vojno invalidnino, o
kateri se govori v poročilu o aktualnih problemih mirnodobnih vojnih invalidov. V predlogu sklepov Zveznega zbora, ki so
bili predloženi s poročilom, je bilo predvideno, da se Zvezni
komite za vprašanja borcev in vojnih invalidov zadolži, da v
sodelovanju z Zveznim komitejem za delo, zdravstvo in socialno varstvo vsestransko prouči obstoječo zakonsko rešitev, v
kateri je urejeno, da je pogoj za pridobitev statusa mirnodobnega vojnega invalida na podlagi bolezni, ki je nastala v
času vojne službe, najmanj 60% invalidnost, zlasti glede na
osebe, pri katerih je invalidnost 50%, prav tako pa tudi zakonsko rešitev, po kateri mirnodobni vojni invalid ne more imeti
invalidnine in invalidske pokojnine oziroma nadomestila za
telesno poškodbo po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, pridobljenem na podlagi iste poškodbe
organizma, in naj oceni, če je potrebno predlagati ustrezne
spremembe.
Samoupravno organiziranje v agroindustrijskem kompleksu
Potrebno je proučiti stanje samoupravnega organiziranja v
agroindustrijskem kompleksu, organiziranje družbenega in
individualnega sektorja in njihovo medsebojno usklajenost,
predvsem usklajenost tokov reprodukcije v teh sektorjih, iri
predlagati aktivnosti in ukrepe za izboljšanje stanja, za uvajanje sodobnejših oblik samoupravnega organiziranja zaradi
zagotavljanja pogojev za nadaljnji razvoj agroindustrijskega
kompleksa in krepitve njegove konkurenčne sposobnosti na
svetovnem tržišču.
f
Potrebno je predvsem proučiti in razčleniti oblike združevanja kmetov in možnosti za njihovo popolnejše vključevanje v
sistem združenega dela.
II. DRUŽBENOPOLITIČNI SISTEM
Uresničevanje odgovornosti v socialistični samoupravni
družbi
V okviru te teme bi bilo potrebno obravnavati: zakonsko
urejanje odgovornosti s stališča celovitega zajemanja določenih področij družbenega življenja; urejanje odgovornosti s
samoupravnimi splošnimi akti; uresničevanje načela o kolektivnem delu, odločanju in odgovornosti; uresničevanje odgovornosti delavcev v združenem delu pri uresničevanju pravic
dela z družbenimi sredstvi; uresničevanje odgovornosti
delovnih ljudi in občanov v samoupravnih interesnih skupnostih, institucionalni mehanizem, njegovo funkcioniranje in
povezanost pri uveljavljanju sistema odgovornosti (skupščine, izvršni upravni organi, ustavno sodstvo, pravosodje,
javno pravobranilstvo, družbeni pravobranilec samoupravlja23

nja, samoupravna delavska kontrola, družbenopolitične organizacije, itd,). Pri izvajanju te tematske naloge je nujno
potrebno določiti učinkovitejše mehanizme uresničevanja
obstoječih oblik odgovornosti in nove vsebine odgovornosti,
tako pri določanju politike in sprejemanju sklepov kot pri
njihovem izvajanju.
Poročilo o izvajanju sklepov Zveznega zbora Skupščine
SFRJ o izvajanju zveznih zakonov, drugih predpisov in
splošnih aktov
V poročilu bodo ocenjene aktivnosti in rezultati pri izvajanju sklepov Zveznega zbora Skupščine SFRJ o izvajanju zveznih zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov, sprejetih na
seji Zveznega zbora 31.oktobra 1984 (Uradni list SFRJ, št. 58/
84). V poročilu bi bilo potrebno opozoriti na zapletenost
problemov, ki nastanejo v zvezi z izvajanjem zveznih zakonov,
drugih predpisov in splošnih aktov, na številne in različne
vzroke njihovega neizvajanja oziroma premalo doslednega in
popolnega izvajanja, prav tako pa tudi na možne ukrepe za
reševanje teh problemov in težav in doslednejše izvajanje
omenjenih sklepov.
Poročilo o uresničevanju transformacije in temeljev sistema
državne uprave
V skladu z ustreznimi sklepi Zveznega zbora, bo Zvezni
izvršni svet pripravil poročilo o rezultatih uresničevanja transformacije državne uprave v vseh družbenopolitičnih skupnostih s pregledom stanja v administraciji združenega dela oziroma samoupravnih interesnih skupnostih. Poročilo bi
moralo vsebovati tudi prikaz izvajanja osnovnih institutov iz
zakona o temeljih sistema državne uprave in o Zveznem
izvršnem svetu in zveznih organih uprave. Poročilo bi moralo
poleg ukrepov, ki se izvajajo prikazati tudi uresničene učinke
in predloge ukrepov, ki jih je potrebno izvajati za reševanje
teh težav in problemov.
Poročilo o izvajanju sklepov Zveznega zbora Skupščine
SFRJ o zaustavitvi izseljevanja Srbov in Črnogorcev s
Kosova pod pritiskom
V poročilu bi bile ocenjene aktivnosti in rezultati pri izvajanju sklepov Zveznega zbora Skupščine SFRJ o zaustaviti
izseljevanja Srbov in Črnogorcev s Kosova pod pritiskom,
določenih na sejah Zveznega zbora 16. in 17. novembra 1982.
leta, 5. in 6. julija 1983. leta, 26. in 27. septembra 1984. leta in
26. februarja 1986.
V tem poročilu bi bili potrebno zlasti prikazati uresničene
sklepe, tiste, ki se zdaj uresničujejo in tiste, ki se niso uresničili. Navesti bi bilo potrebno vzroke zakaj se niso uresničili in
predloge ukrepov za reševanje teh problemov in težav.
Poročila o delu zveznih pravosodnih organov
a) Poročilo o delu zveznega sodišča v letu 1986
V poročilu o delu zveznega sodišča v letu 1986 bo sodišče
obvestilo Skupščino SFRJ o delu pri uresničevanju vseh svojih funkcij, ki so določene z ustavo SFRJ in zakonom v skladu
z določenim delovnim programom in opozorilom na probleme, ki so se pokazali pri izvajanju funkcij zveznega sodišča
ter predlagajo ukrepe za njihovo reševanje.
b) Poročilo o delu zveznega javnega tožilstva v letu 1986
Zvezno javno tožilstvo bo v poročilu o delu obvestilo Skupščino SFRJ o delu pri uresničevanju vseh svojih funkcij, ki so
določne z Ustavo SFRJ in zakonom v skladu z določenim
programom dela, ter pokazalo na probleme, ki so se pokazali
pri izvajanju funkcij zveznega javnega tožilstva, in predlagajo
ukrepe za njihovo reševanje.
c) Poročilo o delu zveznega javnega pravobranilstva v letu
1986
V poročilu o delu in za leto 1986 bo zvezno javno pravobranilstvo obvestilo Skupščino SFRJ o delu pri uresničevanju
vseh svojih z zakonom določenih funkcij in v skladu z določenim delovnim programom pokazalo na probleme, ki so se
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pokazali pri izvajanju funkcij zveznega javnega pravobranilstva, in predlagajo ukrepe za izvajanje reševanje.
Poročilo o delu zveznega družbenega pravobranilca
samoupravljanja v letu 1986
V poročilu o delu za leto 1986 bo zvezfii družbeni pravobranilec samoupravljanja obvestil Skupščino SFRJ o delu pri uresničevanju vseh svojih z zakonom določenih funkcij in pokazal
na probleme, ki so se pokazali pri izvajanju teh funkcij, ter
predlagal ukrepe za njihovo reševanje.
Poročila o delu zveznih organov uprave in zveznih
organizacij v letu 1986
V poročilih o delu za leto 1986 bodo zvezni organi uprave in
zvezne organizacije obvestili Skupščino SFRJ o delu pri uresničevanju vseh svojih z zakonom določenih funkcij predvsem
pa o izvajanju zveznih predpisov na področjih, za katere je
organ oziroma organizacija ustanovljena, opozorili bodo na
probleme in težave pri uresničevanju del in nalog iz svojega
delovnega področja in predlagali ukrepe za njihovo reševanje.
Poročilo Komisije Zveznega zbora Skupščine SFRJ za
kontrolo dela Službe državne varnosti v letu 1986
Komisija Zveznega zbora Skupščine SFRJ za kontrolo dela
Službe državne varnosti bo podala svoje redno letno poročilo
o izvajanju kontrole dela v letu 1986.
Informacija o politični delinkvenci in aktivnosti preiskovalnih
organov, javnih tožilstev in sodišč pri odpravljanju politične
delinkvence v letih 1985 in 1986
V informaciji bodo navedeni podatki o prijavah, obtožbah in
izrečenih pravnomočnih sodbah za politične delikte v letih
1985 in 1986. Zajeta bodo ustrezna kazniva dejanja, predpisana s kazenskim zakonom SFRJ, republiškimi in pokrajinskimi kazenskimi zakoni, prav tako pa tudi prekrški, ki imajo
politične posledice.
Prikazano bo stanje in gibanje te vrste kriminala s posebnim pogledom na njihovo terirorialno razširjenost in na težje
oblike teh del. prikazana bo aktivnost organov za notranje
zadeve, javnih tožilstev in sodišč pri njihovem preprečevanju
in odpravljanju, prav tako pa tudi kazenska politika do storilcev teh dejanj.
Informacija o stanju in gibanju gospodarskega kriminala
(kazniva dejanja, gospodarski prestopki, prekrški) s
posebnim pogledom na aktivnost preiskovalnih organov,
kontrolo nadzornih in pravosodnih organov pri odkrivanju,
preprečevanju in odpravljanju teh deliktov v letih 1985 in
1986
V informaciji bodo navedeni podatki o gibanju dela gospodarskega kriminala in opozorjeno bo na obseg pojavne
oblike, tendence, vzroke in storilce določenih deliktov v letih
1985 in 1986, in to glede na vložene prijave, obtožbe in
sprejete pravnomočne sodbe oziroma izrečene upravne
ukrepe.
Zlasti bo opozorjeno na aktivnost preiskovalnih organov,
kontrolno nadzornih in pravosodnih organov in na preventivne in represivne ukrepe, ki se izvajajo zaradi preprečevanja
in odpravljanja ustreznih deliktov, predvsem tistih, s katerimi
se ogroža in otežuje ekonomska stabilizacija.
Informacija o korupciji in podkupovanju — kaznivih dejanjih
dajanja in sprejemanja podkupnine
V informaciji bodo navedeni podatki o prijavah, obtožbah in
izrečenih pravnomočnih sodbah za korupcijo in podkupovanje - kazniva dejanja dajanja in sprejemanja podkupnine v
letih 1984, 1985 in 1986, s pogledom na izvršilce, izrečene
kazni in druga opažanja pristojnih organov.
poročevalec

III. ZUNANJA POLITIKA
Poročila o uresničevanju sklepov Zveznega zbora s 1. junija
1983 in 14. maja 1985. »Uresničevanje politike dobrih
sosedskih odnosov med Jugoslavijo in sosednjimi državami
in multilateralnega balkanskega sodelovanja s 17.
novembra 1983. leta, s predlogi ukrepov za nadaljnje
izboljšanje teh odnosov in sodelovanja
Novi elementi in tendence na področju razorožitve in
varnosti v svetu in smeri nadaljnje aktivnosti SFRJ
Poročilo o izvajanju resolucije Skupščine SFRJ o razvijanju
ekonomskega sodelovanja SFRJ z državami v razvoju
Poročilo o izvajanju resolucije Skupščine SFRJ o politiki
ekonomskih odnosov Skupščine SFRJ s tujino
Izhodišča in smeri delovanja SFRJ v pripravah 7.
zasedanja Konference ZN za trgovino in razvoj (UNCTAD),
Ženeva, 6. -31. julija 1987
Poročilo o izvajanju progama ukrepov in aktivnosti SFRJ
pri uresničevanju sklepov 8. konference šefov držav ali
vlad neuvrščenih držav v Harareju
IV. SPLOŠNA LJUDSKA OBRAMBA IN
DRUŽBENA SAMOZAŠČITA
Stanje in problemi obmejnega območja s stališča splošne
ljudske obrambe
Na seji Zveznega zbora, 14. in 15. maja 1985 je bilo sklenjeno, da je potrebno zbor redno, najmanj pa enkrat na leto,
obveščati o realizaciji sklepov, ki so bili sprejeti na omenjeni
seji ob obravnavi gradiva »Stanje in problemi obmejnega
območja s stališča splošne ljudske obrambe.« Zbor bi, upoštevajoč ta sklep, s stališča splošne ljudske obrambe v celoti
obravnaval stanje in probleme, ki so v zvezi z varnostjo meje
in varovanjem mejnega območja.
Nekateri elementi za oceno varnostnega stanja v državi
Osnove za oceno varnostnega stanja v državi morajo vsebovati kazalce stanja varnosti, prikaz delovanja notranjega in
zunanjega sovražnika in njegove zveze s sovražno emigracijo,
prav tako pa tudi ukrepe in aktivnosti, ki jih organi za notranje
zadeve izvajajo pri odpravljanju vseh vidikov sovražne dejavnosti.
Poročilo o stanju in problemih varnosti v prometu v letu 1986
Poročilo mora vsebovati prikaz stanja in problemov varnosti cestnega prometa, rečnega, pomorskega, železniškega in
zračnega prometa, prav tako pa tudi ukrepe in aktivnosti, ki se
izvajajo v vseh panogah prometa za varen ekonomičen in
učinkovit prevoz blaga in storitev. V poročilu je prav tako
treba prikazati, kako se uresničujejo sklepi Zveznega zbora o
varnosti prometa.
Poročilo o položaju in razvoju mednarodnega cestnega
prometa
Poročilo mora vsebovati temeljne cilje razvoja mednarodnega cestnega prometa v naslednjem obdobju, v skladu z
dolgoročnim programom ekonomske stabilizacije na
področju prometa.
NORMATIVNI DEL
Izhajajoč iz stališč kritične analize delovanja političnega
sistema socialističnega samoupravljanja in predlogov iz javne
razprave za dograditev sistema in za njegovo učinkovitejše
funkcioniranje, bo zbor pristopil k spremembam ustave SFRJ.
Na podlagi predloga Predsedstva SFRJ, da se pristopi k
spremembam ustave SFRJ, bo Zbor organiziral svoje delo in
določil svoje roke za posamezne faze v postopku sprememb
ustave SFRJ.
poročevalec

I. SISTEM SOCIALISTIČNIH SAMOUPRAVNIH
DRUŽBENOEKONOMSKIH ODNOSOV
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o združenem
delu
Izhajajoč iz stališč kritične analize delovanja političnega
sistema socialističnega samoupravljanja in predlogov iz javne
razprave ter potreb za učinkovitejše uresničevanje dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije, prav tako pa tudi
potrebe, da se proučijo nekatere rešitve v tem zakonu, na
katere je pokazala praksa, se bodo izvedle določene spremembe in dopolnitve zakona o združenem delu.
Zvezni zbor skupščine SFRJ je na seji, ki je bila 1. oktobra
1986. leta, obravnaval te teze za spremembo in dopolnitev
zakona o združenem delu in zadolžil predlagatelja, da pripravi
predlog za izdajo zakona.
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu
iznajdb, tehničnih izboljšav in znakov razlikovanja
Spremembe in dopolnitve zakona bodo zajele vprašanja
priznavanja pravic, daljšega trajanja patentov, modelov in
vzorcev, uvajanja enotnega izuma, odpravljanja obveznosti
vzporedne uporabe licenčnega in lastnega žiga in drugo.
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
standardizaciji
Predložen bo nov zakon o standardizaciji, pri čemer se bo
izhajalo tudi iz sklepa Zveznega zbora Skupščine SFRJ v zvezi
z obravnavo poročila o delu Zveznega zavoda za standardizacijo v letu 1984.
Odlok o določitvi programa statističnih raziskav, ki so v
interesu celotne države, v letu 1988
S programom statističnih raziskav, ki so v interesu celotne
države, v letu 1988, se bodo določene statistične raziskave, ki
niso bile zajete v programu statističnih raziskav, v interesu
celotne države, za obdobje od 1986 do 1990. leta ter spremembe in dopolnitve statističnih raziskav, ki so zajete v petletnem programu statističnih raziskav.
{Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o temeljnih
pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja
V skladu s sklepi zbora, sprejetimi ob obravnavi analize o
uporabi zakona o temeljnih pravicah iz pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, se bodo pripravile spremembe in
dopolnitve zakona o temeljnih pravicah iz pokojninskega in
invalidskega zavarovanja.
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o evidencah na
področju zdravstva
Na podlagi sklepov zbora, sprejetih ob obravnavi poročila o
izvajanju tega zakona se bodo pripravile ustrezne spremembe
in dopolnitve zakona o evidencah na področju zdravstva.
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pogojih,
izmenjave in prenosa delov človeškega telesa zaradi
presajevanja v namene zdravljenja
V skladu s sklepi zbora, ki so bili sprejeti ob poročilu o
izvajanju tega zakona, se bodo pripravile ustrezne spremembe in dopolnitve tega zakona.
Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o evidencah na področju dela
Na podlagi predlogov iz poročila o izvajanju tega zakona se
bo pripravil predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o evidencah na področju dela.
Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o matični evidenci, o zavarovancih in imetnikih
pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja
Izvedle se bodo ustrezne spremembe in dopolnitve določb
tega zakona zaradi usklajevanja s spremembami in dopolni25

tvarni zakona o temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
II. TEMELJI POLITIČNEGA SISTEMA
Resolucija o nadaljnji graditvi in uresničevanju pravnega
sistema SFRJ
Z resolucijo o nadaljnji graditvi in izboljševanju pravnega
sistema SFRJ, ki bi se pripravila na podlagi predhodne analize
o stanju in temeljnih problemih pravnega sistema SFRJ, bi se
določila temeljne smeri nadaljnjega izboljševanja pravnega
sistema SFRJ in program ukrepov za izvajanje te resolucije,
predvsem pa program ukrepov in aktivnosti, ki naj bi jih
izvajali zvezni organi in organizacije.
Zvezni zbor Skupščine SFRJ je na seji 25. in 26. marca 1986
sprejel osnutek resolucije o nadaljnji graditvi in uresničevanju
pravnega sistema SFRJ.
Resolucija o uresničevanju ustavne koncepcije o občini
Z resolucijo je potrebno oceniti stanje uresničevanja
ustavne koncepcije o občini in določiti smeri njenega nadaljnjega uresničevanja prav tako pa tudi ukrepe in aktivnosti za
njeno realizacijo.
V resoluciji bi se določile ocene oziroma stališča predvsem
o naslednjih vprašanjih: vloga občine v samourpavnem organiziranju in dohodkovnem povezovanju združenega dela,
vloga občine v razvoju osebnega dela in drobnega gospodarstva, zadovoljevanje skupnih potreb v občini na podlagi
samoupravnega združevanja dela in sredstev, ustvarjanje in
zagotavljanje pogojev za življenje in delo delovnih ljudi in
občanov v občini, usmerjanje družbenega ustvarjanja v
občini, teritorijalno organizranje občin in komunalnega
sistema, sodelovanje in združevanje občin.
Osnutek resolucije je bil sprejet na seji zbora 27. in 28.
junija 1984. leta. Predlog resolucije, ki je bil pripravljen na
začetku leta 1986, bi bilo potrebno uskladiti s stališči 13.
kongresa ZKJ in stališči in predlogi iz javne razprave o kritični
analizi delovanja političnega sistema.
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o temeljih
sistema državne uprave in o Zveznem izvršnem svetu in
zveznih organih uprave
S spremembami in dopolnitvami veljavnega zakona se
bosta ločili upravna in izvršna funkcija v organih družbenopolitičnih skupnostih; določile se bodo ustreznejše rešitve pri
pooblaščanju organov uprave za izvajanje upravnega nadzora
nad zakonitostjo samoupravnih splošnih aktov in o pooblastilih za izvajanje inšpekcijskega nadzora; natančno se bo določilo vprašanje odgovornosti za stanje na določenem področju
kot posebne funkcije organov uprave; natančneje se bo uredil
način odločanja o vprašanjih, ki so širšega družbenega
pomena, zaradi njegovega podružbljanja; natančnejše se
bodo določile pravice zveznih organov in zveznih organizacij,
da dajo pristojnim republiškim in pokrajinskim organom
uprave obvezne inštrukcije za izvajanje del, za katere so
pooblaščeni z zveznim zakonom v primerih, ko so za izvajanje
teh zakonov odgovorni zvezni organi, izvajajo pa jih organi v
republikah in pokrajinah, in ustvarjanje možnosti, da zvezni
organi uprave neposredno izvajajo določena upravna dela
oziroma neposredno opravljajo inšpekcijski nadzor, če zaradi
ne izvajanja tega dela oziroma nadzora pristojnih republiških
in pokrajinskih organov, lahko pride do težjih škodljivih
posledic; uredila se bodo vprašanja, ki se nanašajo na pravice
in dolžnosti inšpektorjev pri izvajanju inšpekcijskega nadzora; prav tako pa tudi vprašanja, za katera je ocenjeno, da jih
je potrebno proučiti.
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji
in delovnem področju zveznih organov uprave in zveznih
organizacij
Sprejetje tega zakona se predlaga, da bi se zbrale sorodne
naloge in dela v okviru enega zveznega organa uprave, da bi
se odpravili paralelizmi pri delu med zveznimi organi uprave
in zveznimi organizacijami. Pri izvajanju programa aktivnosti
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za nadaljnjo transformacijo zvezne uprave se bo ustrezneje
rešil sedanji status posameznih zveznih organizacij oziroma
iz zvezne upravne strukture se bodo izvzele tiste zvezne
organizacije, ki izvajajo dela, ki nimajo pretežno upravnega
značaja.
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o temeljih
družbenega sistema informiranja in o informacijskem
sistemu federacije
S spremembami in dopolnitvami tega zakona se bo določil
način opravljanja skupnih del in nalog družbenega sistema
informiranja, ki je v interesu celotne države, prav tako pa tudi
način njihovega opravljanja v informacijskem sistemu federacije.
Poleg tega se bo uredilo tudi vprašanje v zvezi z varstvom
podatkov in informacij v informacijskem sistemu federacije.
Zakon o postopku pred sodišči združenega dela
Zvezni zbor Skupščine SFRJ je na seji 23. in 24. julija 1986
sklenil, da se zakon o postopku pred sodišči združenega dela
pripravi v treh fazah oziroma da se na podlagi predlogov,
pripomb in pobud, danih v razpravi ob obravnavi predloga za
izdajo tega zakona, pripravi novo besedilo osnutka zakona, ki
bi ga zbor obravnaval na posebni seji.
V skladu s tem sklepom Zvezenega zbora se bo pripravil
nov osnutek zakona o postopku pred sodišči združenega
dela.
Zakon o spremembah in dopolnitvah kazenskega zakona
SFRJ
Na podlagi izkušenj iz dosedanje uporabe kazenskega
zakona SFRJ se bodo izvedle določene spremembe in dopolnitve posameznih določb tega zakona zaradi nadaljnjega
izboljševanja sistema kazenske politike in zagotavljanje
popolnejšega kazenskopravnega varstva prav tako pa tudi
zagotavljanja popolnejšega kazenskopravnega varstva družbene lastnine kot temeljnega produkcijskega odnosa.
Spremembe in dopolnitve kazenskega zakona SFRJ se
bodo pripravile v sodelovanju z zveznimi pravosodnimi organi
in republiškimi in pokrajinskimi organi uprave, pristojnimi za
dela pravosodja, prav tako pa tudi z znanstvenimi in strokovnimi organizacijami.
Zakon o temeljnih lastninskopravnih odnosih
Zvezni zbor Skupščine SFRJ je na seji 23. in 24. aprila 1986
obravnaval analizo uporabe posameznih zakonov, sprejetih
v obdobju od 1945. do 1958. leta, z dodatkom analize in s
stališči Zveznega izvršnega sveta, in poleg ostalega sklenil,
da so meje lastninske pravice na stanovanjskih zgradbah,
stanovanjih in poslovnih prostorih v pristojnosti federacije,
na podlagi določb 2. in 4. točke 1. odstavka 281 .člena
ustave SFRJ pa jih je potrebno urediti z odpolnitvijo zakona
o temeljnih lastninskopravnih odnosih.
Predlog zakona o temeljih varnosti v železniškem prometu
Zvezni zbor je na seji 2. oktobra 1986. leta sprejel predlog za
izdajo zakona, s katerim se urejajo vprašanja, pomembna za
varnost železniškega prometa.
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o temeljih
varnosti transporta z naftovodi in plinovodi
Pri dosedanji uporabi zakona o temeljih varnosti transporta
z naftovodi in plinovodi, ki je bil sprejet leta 1973, je bilo
ugotovljeno, da je nepopolno urejena cela vrsta vprašanj,
pomembnih za varnost transporta plina in nafte z naftovodi in
plinovodi in za varnost ljudskih življenj ter družbenega premoženja.
Zakon o temeljih varnosti cestnega prometa (integralno
besedilo)
S spremembami in dopolnitvami tega zakona je potrebno
enotno urediti usposabljanje kandidatov za voznike motornih
vozil in polaganje vozniških izpitov, novi sistem registracije
motornih vozil, varnostne ukrepe, prepovedi upravljanja z
motornim vozilom in drugo.
poročevalec

Predlog zakona o sistemu zvez
Zvezni zbor je sprejel predlog za izdajo zakona, s katerim se
ureja tehnološka enotnost sistema zvez, prav tako pa tudi
razmejitev pristojnosti posameznih organov in organizacij in
imetnikov sistemov zvez med federacijo, republikami in avtonomnimi pokrajinami.
Zakor> o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovi za
vzdrževanje notranjih plovnih poti
S temi spremembami in dopolnitvami je treba natančneje
urediti status ustanove kot specifične organizacije, ki izvaja
dela vzdrževanja notranjih plovnih poti.
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovi za
vzdrževanje pomorskih plovnih poti
S temi spremembami in dopolnitvami je treba natančneje
urediti status ustanove kot specifične organizacije, ki izvaja
dela vzdrževanja pomorskih plovnih poti.
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
jugoslovanskem registru ladij
S temi spremembami je potrebno natančneje urediti nadzor
jugoregistra v zvezi z graditvijo ladij in njihovo usposabljenostjo za plovbo, prav tako pa tudi druga vprašanja, ki so
pomembna za uresničevanje funkcije federacije na tem področju.
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o potnih listih
državljanov SFRJ
S spremembami in dopolnitvami je potrebno natančneje
razčleniti določbe o izdajanju potnih listov na podlagi diskrecijske pravice organov za notranje zadeve.
Zakon o vstopu v SFRJ brez vizuma za udeležence
Univerzijade-Zagreb 1987. leta
S tem zakonom je potrebno urediti, da bodo udeleženci
Univerzijade v Zagrebu 1987. leta lahko vstopili v Jugoslavijo
brez potrebnih vizumov.
Predlog zakona o obalnem morju in epikontinentalnem
pasu SFRJ
Z zakonom se bo uredil režim plovbe po obalnem morju
SFRJ in raziskave ter eksploatacija naravnih dobrin v epikontinentalnem pasu SFRJ, v skladu s konvencijo o pravici morja
iz leta 1982, ki jo je SFRJ ratificirala. Posamezne rešitve in
terminologija v zakonu se bo uskladila z določbami zakonov,
ki so bili sprejeti po tem, ko je začela veljati ustava SFRJ iz
leta 1974.
Program sodelovanja Skupščine SFRJ s predstavniškimi
telesi drugih držav za leto 1988 in poročilo o sodelovanju
Skupščine SFRJ s predstavniškimi telesi drugih držav v letu

poročevalec

III. PRORAČUN IN ZAKLJUČNI RAČUN
PRORAČUNA FEDERACIJE
Zaključni račun proračuna federacije za leto 1986 s
poročilom o izvajanju odloka o razporejanju sredstev za
negospodarske investicije, določenih v proračunu
federacije za leto 1986
Predlog zaključnega računa proračuna federacije za leto
1986 bo predložen Skupščini SFRJ s poročilom Zveznega
izvršnega sveta o obravnavanju in določitvi predloga zaključnega računa proračuna federacije za leto 1986, z dodatki in
prilogami. Kot dodatki in priloge bodo predloženi:
- Zaključni račun zvezne direkcije za blagovne rezerve za
leto 1986 in poročilo o poslovanju z zveznimi blagovnimi
rezervami s pregledom blaga v zveznih blagovnih rezervah in
skladiščnega prostora;
- poročilo Službe družbenega knjigovodstva Jugoslavije o
opravljenem pregledu zaključnega računa zvezne direkcije za
blagovne rezerve za leto 1986;
- poročilo o stanju in pojavih v zvezi s sredstvi v družbeni
lasti, ki jih uporabljajo zvezni organi uprave. Hkrati se bodo
obravnavala tudi poročila posameznih organov in organizacij
o končni izvedbi programa in porabi sredstev, odobrenih za
razvoj in modernizacijo teh služb.
Proračun federacije za leto 1988
V postopku sprejemanja proračuna federacije za leto 1988
bo zbor obravnaval:
- osnutek proračuna federacije
- predlog proračuna federacije z dodatki
Zakon o proračunu federacije za leto 1988
Z zakonom se bo uredil način razpolaganja s sredstvi in
njihova uporaba ter druga vprašanja, ki se nanašajo na določena sredstva.
DAJANJE MNENJ O VPRAŠANJIH IZ
DELOVNEGA PODROČJA ZBORA
REPUBLIK IN POKRAJIN SKUPŠČINE
SFRJ
Delovna telesa zbora oziroma zbor, bodo obravnavali kot
zainteresirani tudi določena vprašanja in posamezne zakonske projekte iz delovnega področja zbora republik in pokrajin
zaradi dajanja mnenj, predlogov in pobud. To se predvsem
nanaša na:
' 1. gospodarska gibanja na začetku leta (majska analiza);
2. poročilo Zveznega izvršnega sveta o uresničevanju resolucije o družbenoekonomskem razvoju in ekonomski politiki
SFRJ za leto 1987, s prvo ceno razvoja v naslednjem letu
3. resolucijo o družbenoekonomskem razvoju in ekonomski
politiki SFRJ v letu 1988.
Poleg tega bo zbor kot zainteresiran, obravnaval tudi druga
vprašanja iz delovnega področja Zbora republik in pokrajin.
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Ljubljana, 3.12.1986
PREDLOG ZAKONA
o podaljšanju rokov za določitev stopenj in osnov
davkov za leto 1987 (ESA-159)
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 27. seji dne 26.
11. 1986 določil besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O PODALJŠANJU ROKOV ZA
DOLOČITEV STOPENJ IN OSNOV DAVKOV ZA LETO 1987,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee
215. člena, 266., 267. in 314. člena poslovnika Skupščine
SR Slovenije.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga Skupščini
SR Slovenije, da sprejme zakon po hitrem postopku zato,
da bi lahko občinske skupščine uskladile dogovor o usklajevanju davčne politike za obdobje 1986-1990 in odloke o
davkih občanov z zakonom o davkih občanov, ter nove
sistemske rešitve uveljavile že pri odmeri davka iz gospo-

darskih dejavnosti za leto 1987, s čimer bi spodbujali k
večji proizvodnji, zaposlenosti in izkoriščenosti obstoječih
zmogljivosti pri delovnih ljudeh, ki samostojno z osebnim
delom opravljajo gospodarsko dejavnost.
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 bosta kot njegova predstavnika pri
delu skupščinskih delovnih teles sodelovala:
- Anton PENGOV, direktor Republiške uprave za družbene prihodke,
- Ivan ROJC, namestnik direktorja Republiške uprave
za družbene prihodke.

1. člen
Ne glede na določbo 13. člena zakona o davkih občanov
(Uradni list SRS, št. 32-1345/85), po kateri morajo biti osnove
in stopnje davkov za prihodnje leto določene do 31. decembra
tekočega leta, se stopnje in osnove davkov za leto 1987 lahko
določijo do 31. marca 1987.

2. člen
Davki od osebnih dohodkov, ki se obračunavajo in plačujejo ob izplačilu in ki bodo izplačani pred uveljavitvijo stopenj
in osnov za leto 1987, se bodo obračunavali in plačevali po
stopnjah, ki veljajo na dan 31. decembra 1986.

1.
Ustavna podlaga za sprejetje tega zakona je opredeljena v
določbah drugega odstavka 109. člena in 7. točke 321. člena
Ustave SR Slovenije, po katerih se z zakonom določajo
sistem, viri in vrste davkov ter sistem financiranja splošnih
družbenih potreb v družbenopolitičnih skupnostih in v
določbi četrtega odstavka 109. člena, po kateri družbenopolitične skupnosti samostojno določajo višino davkov, ki so v
skladu z zakonom njihov dohodek.

prihodka dosegajo z občani, ter gostince in avtoprevoznike,
ne glede na obseg poslovanja. Pavšalna letna osnova bi se
določila vnaprej na podlagi kriterijev, opredeljenih v zakonu
in ovrednotenih z občinskimi odloki o davkih občanov v
skladu z dogovorom občin o usklajevanju davčne politike.
Skupščinam socialističnih republik in socialističnih avtonomnih pokrajin pa je predložen v obravnavo tudi osnutek
dogovora o spremembah in dopolnitvah dogovora o usklajevanju davčnega sistema in osnutek dogovora o spremembah
in dopolnitvah dogovora o temeljih davčne politike. Po predlaganih rešitvah iz dogovora o temeljih davčne politike, ki naj
bi bile uveljavljene s 1. januarjem 1987, se za določene vrste
davkov spreminjajo davčne stopnje in razponi davčnih osnov.
Zaradi navedenih sprememb na področju obdavčevanja
gospodarskih dejavnosti bo potrebno v dogovoru o usklajevanju davčne politike in v občinskih odlokih o davkih občanov
razgraditi in ovrednotiti z zakonom opredeljene kriterije za
določitev višine pavšalne letne osnove po dejavnostih, na
novo opredeliti davčne olajšave za vlaganja sredstev za razširitev materialne osnove dela, do katerih naj bi bili upravičeni
tudi zavezanci, obdavčeni od pavšalne letne osnove, ter določiti nove razpone davčnih stopenj. S predlaganimi spremembami in dopolnitvami medrepubliškega dogovora o temeljih
davčne politike bo potrebno uskladiti stopnje in razpone

2.
Po 13. členu zakona o davkih občanov se višina davkov
ugotavlja po predpisih o osnovah in stopnjah, ki so veljali na
dan 1. januarja tekočega leta, za katero se obveznost ugotavlja. Izjemo od tega načela lahko določi le zakon. S predlaganim zakonom naj bi se rok za določitev stopenj in osnov
davkov za leto 1987 podaljšal do 31. marca 1987.
Skupščini SR Slovenije je predložen v obravnavo predlog
za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
davkih občanov z osnutkom zakona. Po predlaganih spremembah in dopolnitvah zakona naj bi se med drugim na
področju obdavčevanja dohodkov iz gospodarskih dejavnosti
uvedlo tudi obdavčevanje od pavšalne letne osnove, in sicer
za zavezance, ki opravljajo obrtne dejavnosti in pretežni del
priloga poročevalca

3. člen
Ta zakon začne veljati 1. januarja 1987.
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davčnih osnov tudi za nekatere druge vrste davkov. Vse predlagane spremembe naj bi veljale že pri odmeri davkov za leto
1987.
Glede na navedeno predlagatelj ocenjuje, da do 31. decembra 1986 ne bo možno izpeljati postopka za spremembo
občinskih davčnih predpisov in predlaga, da bi se rok za
določitev stopenj in osnov davkov za leto 1987 podaljšal do
31. marca 1987. S predlaganim podaljšanjem roka za določitev stopenj in osnov davkov za leto 1987 bi se naj občinskim

skupščinam omogočilo sprejetje sprememb oziroma dopolnitev dogovora o usklajevanju davčne politike in sprejetje sprememb in dopolnitev občinskih odlokov o davkih občanov.
3.
Izvedba predlagane spremembe zakona ne bo vplivala na
finančni učinek, ker gre za letno odmero davkov in tudi ne bo
zahtevala nobenih dodatnih stroškov.

PREDLOG ZAKONA
o prispevku za pokrivanje dela stroškov enostavne
reprodukcije Železniškega gospodarstva Ljubljana
v letih 1987-1990 (ESA-111)
SAMOUPRAVNA INTERESNA SKUPNOST
ZA ŽELEZNIŠKI IN LUŠKI PROMET
SR SLOVENIJE
LJUBLJANA
Samoupravna interesna skupnost za železniški in luški
promet SR Slovenije Vam na podlagi drugega odstavka
265. člena, 266. in 267. člena poslovnika Skupščine SR
Slovenije pošilja v obravnavo predlog Zakona o prispevku

1. člen
Za zagotovitev osnovnih potreb in interesov uporabnikov
železniških storitev ter varnega in kakovostnega opravljanja
teh storitev se s tem zakonom določa obveznost plačevanja
prispevka iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela
kot povpračila za pokrivanje dela stroškov enostavne reprodukcije temeljnih organizacij združenega dela ožjih dejavnoželezniškega gospodarstva Ljubljana v obdobju
Sredstva povračil za pokrivanje dela stroškov enostavne
reprodukcije se uporabijo za pokrivanje razlike med družbeno
priznanim obsegom sredstev za enostavno reprodukcijo in
prihodki iz prodaje železniških storitev.
2. člen
Obveznost plačevanja prispevka po tem zakonu se uredi s
Samoupravnim sporazumom o temeljih plana Samoupravne
interesne skupnosti za železniški in luški promet SR Slovenije
za področje železniškega prometa za obdobje 1986-1990.
Obveznost plačevanja prispevka po tem zakonu ne velja za
temeljne organizacije združenega dela ožjih dejavnosti Železniškega gospodarstva Ljubljana.
Temeljne organizacije združenega dela ožjih dejavnosti
železniškega gospodarstva Ljubljana ne obračunavajo in plačujejo prispevkov in davkov od dela dohodka, pridobljenega
iz sredstev prispevkov po tem zakonu, ki so jih po zakonu ali
samoupravnih sporazumih zavezane iz dohodka plačevati
temeljne organizacije združenega dela.
3. člen
Temeljne organizacije združenega dela, ki so zavezane za
plačilo davka iz dohodka temeljnih organizacij združenega
dela po Zakonu o davku iz dohodka temeljnih organizacij
združenega dela in delovnih skupnosti, ki niso sklenile Samoupravnega sporazuma o temeljih plana Samoupravne interesne skupnosti za železniški in luški promet SR Slovenije za
področje železniškega prometa za obdobje 1986-1990, se
zavezujejo, da v obdobju 1987-1990 obračunavajo in plačujejo prispevek iz dohodka temeljnih organizacij združenega
dela kot povračilo za pokrivanje dela stroškov enostavne
reprodukcije temeljnih organizacij združenega dela ožjih
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za pokrivanje dela stroškov enostavne reprodukcije Železniškega gospodarstva Ljubljana v letih 1987-1990. Rešitve
^i?.alSlovenije
i°nskem Podlogu
so delovnih
skladne ztelesih
razpravo
v Skupščini
SR
in v njenih
o predlogu
za
izdajo z osnutkom tega zakona.
Skupščina Skupnosti določa, da bosta kot predstavnika
pri delu skupščinskih teles sodelovala Slavko ZALOKAR,
predsednik skupščine Skupnosti ter njegov namestnik
Jurij PIRS.

dejavnosti Železniškega gospodarstva Ljubljana po stopnji
1,8% od osnove za plačilo davka iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela brez davčnih olajšav, povečane za
odbitne postavke iz 4. člena Zakona o davku iz dohodka
temeljnih organizacij združenega dela in delovnih skupnosti
(Ur. I. SRS: 18/80, 23/83, 40/85).
4. člen
Zavezanci po tem zakonu plačujejo med letom mesečne
akontacije za prispevek v sorazmerju z višino prispevne
osnove po zadnjem obračunu poslovnega rezultata.
Akontacije se plačujejo najpozneje do desetega dne v
mesecu za tekoči mesec obenem s poračunom za predhodno
obdobje.
Dokončna obveznost za vsako leto se ugotovi in poravna ob
zaključnem računu.
5. člen
Sredstva prispevkov o tem zakonu se plačujejo temeljnim
organizacijam združenega dela ožjih dejavnosti Železniškega
gospodarstva Ljubljana prek računa Samoupravne interesne
skupnosti za železniški in luški promet SR Slovenije.
Skupščina SR Slovenije bo vsako leto v obdobju 1987-1990
korigirala prispevno stopnjo v odvisnosti od uresničevanja
politike cen železniških prevoznih storitev skladno z določili
dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za
obdobje 1986-1990.
V skladu s tem zakonom, dokumenti družbenega plana SR
Slovenije ter planskimi akti Samoupravne interesne skupnosti
za železniški in luški promet SR Slovenije sprejemajo organi
Samoupravne interesne skupnosti za železniški in luški promet SR Slovenije ukrepe, ki so potrebni za redno uveljavljanje
tega zakona ter dokumentov družbenega plana SR Slovenije
in planskih aktov Samoupravne interesne skupnosti za železniški in luški promet SR Slovenije ter v okviru tega izvajajo
sporazumevanje med izvajalci in uporabniki železniških storitev glede ukrepov, potrebnih za tekoče uresničevanje dogovorjenih nalog.
6. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu SRS.
priloga poročevalca

Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije je dne 25. 11.
1986 obravnaval in sprejel predlog za izdajo Zakona o prispevku za pokrivanje dela stroškov enostavne reprodukcije
Železniškega gospodarstva Ljubljana v letihl987-1990 z
osnutkom zakona, s tem da mora SIS, za železniški in luški
promet SR Slovenije (v nadaljevanju skupnost) pri izdelavi
predloga ustrezno upoštevati razpravo na seji zbora, mnenje
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije ter predloge in pripombe delovnih teles Skupščine SR Slovenije.
Skladno z le-temi je treba v prvem delu zakona bolj jasno
opredeliti, da se za pokrivanje dela stroškov enostavne reprodukcije Železniškega gospodarstva Ljubljana uvaja s samoupravnim sporazumom o temeljih plana SIS za železniški in
luški promet SR Slovenije prispevek iz dohodka.
Nadalje je v razpravi zbor ugotovil, da je zagotovitev sredstev za enostavno reprodukcijo Železniškega gospodarstva
Ljubljana pogoj za trajno in kakovostno, predvsem pa varno
opravljanje železniških storitev in da članice Skupnosti, ki
niso pristopile k Samoupravnemu sporazumu o temeljih
plana Samoupravne interesne skupnosti za železniški in luški
promet SR Slovenije za obdobje 1986-1990, ne morejo biti v
boljšem položaju od tistih, ki so k sporazumu pristopile. Zato
je v drugem delu zakona potrebno predpisati obveznost plačevanja prispevka za tiste članice Skupnosti, ki sporazuma
niso podpisale.
Na podlagi stališč, mnenj in pripomb Zbora z iženega
dela in drugih delovnih teles Skupščine SR Slovenije je Skupnost pripravila predlog zakona.
S prvim, sistemskim delom zakona (določbe 1. in 2. člena)
se uvaja zakonska podlaga za zajemanje prispevka iz
dohodka TOZD na osnovi sklenjenega samoupravnega sporazuma, kar je v skladu z 11. alinejo 110. člena Zakona o
združenem delu. Obveznost plačevanja prispevka po tem
zakonu pa je urejena s samoupravnim sporazumom.
Članice Skupnosti bodo zagotavljale s Samoupravnim sporazumom o temeljih plana Skupnosti za področje železniškega prometa za obdobje 1986-1990 in v skladu z Družbenim
planom SR Slovenije za obdobje 1986-1990 oziroma dogovorom o temeljih tega plana Železniškemu gospodarstvu Ljubljana povračila za pokrivanje dela stroškov enostavne reprodukcije kot enega od temeljev za njegovo normalno poslovanje in planirani razvoj v letih 1987-1990,za leto 1986 pa velja
poseben intervencijski zakon, ki je uveljavil enake obveznosti
kot samoupravni sporazum.
Povračila bodo udeleženci sporazuma - TOZD, ki so zavezane za plačilo davka iz dohodka TOZD po Zakonu o davku iz
dohodka TOZD in delovnih skupnosti - prispevali v višini 1,8%
od osnove za plačilo davka iz dohodka TOZD brez davčnih
olajšav, povečane za odbitne postavke iz 4. člena zakona o
davku iz dohodka.
Rezultati sprejemanja samoupravnih sporazumov o temeljih plana SIS materialne proizvodnje in družbenih dejavnosti
kažejo, da so se zlasti članice Samoupravne interesne skupnosti za železniški in luški promet SR Slovenije kljub velikim
splošnim gospodarskim težavam zelo odgovorno vključile v
samoupravno reševanje temeljnih vprašanj gospodarjenja na
železnici (od skupnega števila 3303 TOZD - članic Skupnosti
je do 13. 11. 1986 sprejelo samoupravni sporazum o temeljih
plana Skupnosti 2332 ali 71% TOZD).
Zato Skupnost predlaga, da se s tem zakonom obvežejo k
plačevanju prispevka za pokrivanje dela stroškov enostavne
reprodukcije Železniškega gospodarstva Ljubljana tiste članice Skupnosti, ki ne bodo pristopile k samoupravnemu sporazumu, tako da bodo obveznosti vseh članic Skupnosti
enake. Tudi z Dogovorom o temeljih družbenega plana SR
Slovenije ter Družbenim planom SR Slovenije za obdobje
1986-1990 je določeno, da bodo povračila za pokrivanje dela
stroškov enostavne reprodukcije ŽG Ljubljana zagotovljena s
samoupravnim sporazumom oziroma z obveznim združevanjem na osnovi predloga Skupnosti.
Zakon torej opredeljuje, da članice Skupnosti - nepodpisnice sporazuma obračunavajo in plačujejo prispevek iz
dohodka po stopnji 1,8% od osnove za plačilo davka iz
dohodka TOZD brez davčnih olajšav, povečane za odbitne
postavke iz 4. člena Zakona o davku iz dohodka temeljnih
priloga poročevalca

organizacij združenega dela in delovnih skupnosti v obdobju
1987-1990.
V razpravah v okviru delovnih teles Skupščine SR Slovenije
so bila izražena tudi različna mnenja glede obdobja, za katero
naj bi interventni del zakona veljal. Predlagatelj zakona meni,
da je utemeljeno, da tudi ta del zakona velja za celotno
plansko obdobje, še posebej glede na dejstvo, da zavezanci,
ki sporazuma še niso podpisali, le-tega lahko vsak čas podpišejo. Obenem pa je s tem zagotovljeno, da so vse članice
Skupnosti glede obveznosti za plačevanje prispevka za povračila v enakem položaju.
V razpravah ob obravnavi osnutka zakona je bilo izpostavljeno tudi določilo iz dogovora o temeljih družbenega plana
SR Slovenije za obdobje 1986-1990, da bo vsako leto predlagana korekcija v srednjeročnih planskih dokumentih predvidenega združevanja sredstev za pokrivanje dela stroškov enostavne reprodukcije ŽG Ljubljana v odvisnosti od uresničevanja politike cen železniških prevoznih storitev.
Zato je določilo opredeljeno tudi v predlogu zakona. Skupščina SR Slovenije bo vsako leto v obdobju 1987-1990 na
predlog Skupnosti korigirala prispevno stopnjo za povračila v
odvisnosti od uresničevanja politike cen železniških prevoznih storitev skladno z določili Dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990. Korekcija bo
veljala tako za podpisnika samoupravnega sporazuma kot
tudi za tiste članice Skupnosti, ki jih zavezuje k plačevanju
prispevka ta zakon.
Delavci ŽG Ljubljana uspešno uresničujejo svoje naloge po
Programu za varen in urejen železniški promet, ki je bil sprejet
na osnovi sklepov Skupščine SR Slovenije z dne 24. 10. 1984
ob obravnavi poročila Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o stanju varnosti v železniškem prometu po divaški
nesreči. Z uveljavljanjem nove gospodarsko-poslovne usmeritve si prizadevajo za izboljšanje kakovosti svojih prevoznih
storitev in povečanje prihodkov, za racionalizacijo poslovanja
ter za večjo tehnološko in poslovno učinkovitost jugoslovanskih železnic.
Prihodki od novih poslovnih storitev bodo na osnovi neposrednega dogovarjanja z uporabniki in višje kakovosti prevoznih storitev (pri prevozu blaga bodo ti prihodki realizirani z
različnimi oblikami dogovorjenega prevoza ter z različnimi
načini zagotovitve vagonov) v letu 1986 znašali 5000 mio din
in bodo za okoli 700 mio din večji od planiranih. Znižanje
stroškov, predvsem na račun uporabe sodobnega informacijskega sistema za upravljanje prometa in učinek neposredno
interesno združenih sredstev za nakup vagonov pa bosta
pripomogla k uresničitvi planiranega skupnega učinka vseh
teh prizadevanj v višini 10 mlrd dinarjev. To pomeni, da bo ŽG
Ljubljana z znižanjem stroškov poslovanja nadomestilo primanjkljaj prihodkov na račun manjšega obsega dela v letu
1986 v višini 5 mlrd din. Racionalnejše poslovanje pa je pravtako rezultat dobrega gospodarjenja s družbenimi finančnimi
sredstvi, saj se je koeficient obračanja le-teh močo povečal (v
obdobju 1976-1985 pa 23,0).
Po sedanji oceni bo v letu 1986 obseg dela v potniškem
prometu izražen v potniških kilometrih na ravni planiranega,
prevoz blaga izražen v netotonskih kilometrih pa okoli 8%
manjši, predvsem zaradi zmanjšanja mednarodne menjave na
relacijah prog ŽG Ljubljana in s tem zmanjšanja povprečne
poti prepeljane tone blaga na železnici. Poglavitni vzroki za to
pa so v izredno velikem številu dovolilnic za tuje cestne
prevoznike ter neenakih pogojih gospodarjenja med cestnimi
in železniškimi prevozniki. Podatki o blagu, ki bo v letu 1986
naloženo in razloženo na območju ŽG Ljubljana pa kažejo, da
bo letni plan celo presežen, kar dokazuje, da so delavci ŽG
Ljubljana v letu 1986 delali več, delovni rezultati in zaslužek
pa so bili prav zaradi neurejenih razmer na našem prometnem
trgu manjši.
Realizacija politike cen železniških prevoznih storitev v
sedanjem trenutku še vedno ne omogoča hitrejšega pokrivanja enostavne reprodukcije železniškega gospodarstva z
neposrednimi transportnimi prihodki, saj njihova rast zaostaja celo za splošno rastjo cen. Zaradi prenizke ravni cen za
železniške prevozne storitve v notranjem prometu ter nerealnega tečaja dinarja bodo neposredni transportni prihodki v
letu 1986 za 10 mlrd din manjši od planiranih.
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Gospodarski položaj ŽG Ljubljana je v letu 1986 torej spet
izredno težak, saj s planiranimi prihodki ne bo mogoče pokriti
niti najnujnejših stroškov poslovanja. Finančne in likvidnostne težave tako v tekočem poslovanju kot pri zagotavljanju
sredstev za investicije so zaradi tega izredno velike.
Odložitev vrste pomembnih investicij na področju infrastrukture in nabave voznih sredstev, ki so potrebne kot nujen
sanacijski ukrep zaradi motenj v prometu ali pa izrednih
dogodkov, ki so se pripetili na mestih, kjer so načrtovane te
investicije, negativno vpliva na zagotavljanje take varnosti in
urejenosti v železniškem prometu kot je opredeljena v Pro-

gramu za varen in urejen železniški promet.
Da se stanje ne bo celo poslabšalo, je treba sprejeti predlog
Zakona o prispevku za pokrivanje dela stroškov enostavne
reprodukcije Železniškega gospodarstva Ljubljana v letih
1987-1990.
Gospodarski položaj v letu 1986 pa je treba rešiti s korekcijo
prispevne stopnje za povračila po Zakonu o spremembah in
dopolnitvah zakona o prispevku za pokrivanje dela stroškov
enostavne reprodukcije Železniškega gospodarstva Ljubljana
v letu 1986 ali z drugimi ukrepi, ki morajo vsi biti sprejeti do
konca tega leta.

OSNUTEK DRUŽBENEGA DOGOVORA
o spodbujanju
ustvarjalnosti
spremembami

in vrednotenju

v SFR Jugoslaviji,
in

dopolnitvami

ZVEZNI KOORDINACIJSKI ODBOR
ZA USTVARJALNOST
BEOGRAD
Številka: 04/1
Beograd, 24. 10. 1986
SKUPŠČINI SOCIALISTIČNE REPUBLIKE
IN SKUPŠČINI SOCIALISTIČNE AVTONOMNE
POKRAJINE
Skupščina SFRJ je po letih tehnoloških inovacij in varstva pravic industrijske lastnine podprla pobudo o sklenitvi družbenega dogovora o spodbujanju in vrednotenju
ustvarjalnosti v Jugoslaviji z namenom nadaljevanja
skupne aktivnosti pri ustvarjanju ugodnejših možnosti za
razvoj tehnologije in ustvarjalnosti z lastnimi inovacijami
in iznajdbami.
V letu 1977 je bil v palači federacije podpisan družbeni
dogovor (Ur. list SFFIJ, št. 31/77), ki se uresničuje že več
kot devet let.
Pridobile so se določene izkušnje in doseženi so bili
dobri rezultati predvsem na področju sistemskega in normativnega urejanja temeljnih vprašanj za spodbujanje raz-

SKUPŠČINA SFRJ
ZVEZNI ZBOR
Številka: 02-3/85-025
Beograd, 28. 3. 1986
ZVEZNI KOORDINACIJSKI ODBOR ZA
USTVARJALNOST
BEOGRAD
Na 53. seji Zveznega zbora Skupščine SFRJ, ki je bila 25.
in 26. marca 1986. leta ob obravnavi poročila o uresničevanju družbenega dogovora o spodbujanju in vrednotenju
ustvarjalnosti v SFRJ, je zbor sprejel naslednje sklepe:
1. Zvezni zbor sprejema poročilo o uresničevanju družbenega dogovora o spodbujanju in vrednotenju ustvarjalnosti v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji za
obdobje od 1980. do 1984. leta.
2. Zbor ugotavlja, da so doseženi vidni rezultati pri
razvijanju inovatorstva in ustvarjalnosti in da le-ti predstavljajo podlago za nadaljnje široko angažiranje kadrovskih in materialnih zmogljivosti pri uresničevanju strate4
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voja raziskovalnega dela, inoviranja proizvodnih procesov
in ustvarjanja domačih tehnologij.
Na podlagi spoznanj, do katerih se je prišlo pri izvajanju
družbenega dogovora, je določeno število udeležencev
družbenega dogovora sprožilo pobudo za spremembe in
dopolnitve družbenega dogovora z namenom še širšega
vključevanja udeležencev in razdelitve nalog, pri katerih
se je potrebno v prihodnje še uspešneje organizirati in
angažirati.
V zveznem koordinacijskem odboru so bili sprejeti
temelji za spremembe in dopolnitve družbenega dogovora
o spodbujanju in vrednotenju ustvarjalnosti v Jugoslaviji,
na njihovi podlagi pa je bil pripravljen tudi osnutek spremenjenega in dopolnjenega družbenega dogovora.
Ta gradiva vam pošiljamo v prilogi s prošnjo, da jih
obravnavate in podprete predlog, naj bodo podpisniki
tega družbenega dogovora skupščina kot najvišji samoupravni organi, kar bo imelo poseben pomen za nadaljnji
razvoj tehnološke ustvarjalnosti na podlagi razvoja množičnega inventivnega dela naših delavcev prek organiziranih inovacijskih procesov v gospodarstvu.
Pričakujemo vašo podporo in vključitev v to družbeno
akcijo in vas prosimo, da do 31. 12. o tem sprejmete sklep
in obvestite ta koordinacijski odbor.
Predsednik
Rade Galeb I. r.

ških ciljev gospodarskega razvoja na temeljih dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije. Toda potrebe
razvoja gospodarstva in tehnologije zahtevajo, da je razvoj
inovatorske dejavnosti dinamičnejši in vseobsežnejši in da
zajama vse družbene subjekte v združenem delu in njegovih asociacijah, ki lahko s svojim delom prispevajo k
hitrejšemu razvoju znanosti, tehnologije in proizvodnje.
Ko določajo dolgoročno razvojno politiko, naj se opredelijo za tehnološki napredek z organiziranjem inovacijske
dejavnosti prek enotnega inovacijskega procesa, ki povezuje ustvarjalnost v znanosti, raziskovalno-razvojnem delu
in množično inovacijsko dejavnost v proizvodnji. V tem
smislu se mora povečati in kontinuirano odvijati aktivnost
udeležencev družbenega dogovora o spodbujanju in vrednotenju usvarjalnosti v Socialistični federativni republiki
Jugoslaviji.
3. Da bi se zagotovil kontinuirani razvoj v enotnem
procesu znanstvene in razvojno-raziskovalne, inovacijske
in izumiteljske dejavnosti, ki je ključni dejavnik dinamičnejšega in stabilnejšega razvoja gospodarstva in hitrejšega vključevanja v mednarodno delitev dela, Zvezni zbor
poudarja, da je nujno potrebno pravočasno določiti in
priloga poročevalca

zagotoviti dosledno uresničevanje dolgoročne strategije
tehnološkega razvoja, v najkrajšem roku spremeniti in
dopolniti ta dogovor, s katerim bi se vsi udeleženci dogovora zavezali, da bodo aktivneje in bolj organizirano izvajali z dogovorom določene obveznosti; s kreditno politiko
in ugodnejšimi obrestnimi merami, z ukrepi davčne in
carinske politike in drugimi ekonomskimi ukrepi spodbujali organizacije združenega dela pri razvoju inovacijskih
procesov in lastne tehnologije; vplivali na smotrno obnašanje pri določanju poslovne politike in strateških smeri
tehnično tehnološkega razvoja; dosledno izvajali določbe
zakona o ugotavljanju in razporejanju celotnega prihodka
in dohodka ter o ugotavljanju in razporejanju prihodka o
ZVEZNI KOORDINACIJSKI ODBOR
ZA USTVARJALNOST

posebnem prikazovanju dohodka na podlagi inovacij
zaradi omogočanja popolnega vpogleda v pridobivanje
dohodka na tej podlagi, s tem pa tudi večjo motivacijo in
vpliv delavcev na razvoj inovatorstva v našem gospodarstvu.
Z namenom še večjega razvoja ustvarjalnosti v znanosti
in proizvodnji in večje moralne in materialne stimulacije v
inovacijski ustvarjalnosti, je v Skupščini Socialistične
federativne republike Jugoslavije potrebno proučiti možnost podeljevanja posebnega družbenega priznanja za
vrhuske iznajdbe v naši državi.
Sekretar
Aleksandar Vujin I. r.
Beograd, januarja 1986

IZHODIŠČA
za spremembe in dopolnitve družbenega dogovora o
spodbujanju in vrednotenju ustvarjalnosti v SFRJ
Uvod
Na seji zveznega koordinacijskega odbora za
ustvarjalnost, ki je bila 25. decembra 1985. leta, je
bilo ugotovljeno, da je večina podpisnikov družbenega dogovora podprla pobudo za spremembe in
dopolnitve družbenega dogovora o spodbujanju in
vrednotenju ustvarjalnosti v SFRJ. Pobuda je bila
kot predlog poslana vsem udeležencem družbenega dogovora 26. junija 1985. leta s priporočilom,
da se udeleženci družbenega dogovora do konca
septembra opredelijo oziroma proučijo in ocenijo ta
predlog s stališča smotrnosti in prispevka k nadaljnjemu razvoju družbene aktivnosti pri razvoju
ustvarjalnosti v Jugoslaviji.
0 pobudi so podali svoje stališče in podprli predlog za spremembo in dopolnitev družbenega dogovora vsi udeleženci družbenega dogovora, ki so
predlog obravnavali.

PRAVNA PODLAGA
Ker veljavni družbeni dogovor o spodbujanju in vrednotenju ustvarjalnosti v Jugoslaviji temelji na ustavnih načelih, se
v skladu s 124. členom ustave SFRJ in 22. členom omenjenega družbenega dogovora sproži postopek za spremembe in
dopolnitve le-tega.
V času večletnih izkušenj pri pripravi družbenega dogovora
so bile ustvarjene pozitivne spremembe v razvoju družbenih
možnosti za razvoj množičnega inventivnega dela in tehnološke ustvarjalnosti. V združenem delu možnosti niso niti približno izkoriščene, potrebe aktiviranja vseh razpoložljivih
zmogljivosti pri ekonomski preobrazbi in uresničevanju dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije pa so nujne.
Podpisniki družbenega dogovora so: Zvezni izvršni svet,
izvršni sveti republik in pokrajin, Gospodarska zbornica Jugoslavije, Zvezna konferenca SZDLJ, Svet Zveze sindikatov
Jugoslavije, Konferenca Socialistične mladine Jugoslavije in
konferenca Narodne tehnike Jugoslavije, Zveza izumiteljev
Jugoslavije, Zveza inženirjev in tehnikov Jugoslavije in Skupnost univerz Jugoslavije pa so s sklepi svojih organov pristopili k družbenemu dogovoru. Družbeni dogovor je bil sklenjen
v Beogradu 3. junija leta 1977. Z njim je bila v osnovi določena
politika spreminjanja družbenih možnosti za tehnološki razvoj na podlagi množičnega inovacijskega dela in izumiteljstva, hkrati pa tudi skupni temelji angažiranja udeležencev pri

O predlogu še niso podali svojega stališča: izvršni
sveti republik: Bosne in Hercegovine, Hrvaške in
pokrajine Kosovo; Zvezna konferenca SZDLJ, Konferenca SZMJ ter Skupnost univerz Jugoslavije.
Koordinacijski odbor je to upošteval in ugotovil, da
so pobudo v večini podprli in da je potrebno v
najkrajšem roku spremeniti in dopolniti dogovor.
Sprejeta so izhodišča za spremembo in dopolnitev
družbenega dogovora. Izhodišča naj bi olajšala razdelitev nalog udeležencem družbenega dogovora z
namenom aktiviranja drugih dejavnikov, od katerih
vključitve v gibanje za razvoj ustvarjalnosti je odvisen hitrejši razvoj tehnološkega napredka.
Odbor priporoča, da se postopek sprememb in
dopolnitev izvede do konca tekočega volilnega
obdobja, da bi se po volitvah novih organov lahko
konstituiral novi koordinacijski odbor za izvajanje
družbenega dogovora o spodbujanju in vrednotenju ustvarjalnosti v SFRJ.
uresničevanju dogovorjene politike.
Ocene o uresničevanju družbenega dogovora predvsem v
zadnjih petih letih kažejo, da ni bila ustvarjena kontinuiteta
angažiranja neposredno ali s skupnimi aktivnostmi, to pa
predvsem zaradi različnega odnosa udeležencev dogovora do
svojih obveznosti.
To dejstvo je vplivalo na sprožitev pobude, da se s spremembami in dopolnitvami družbenega dogovora natančneje
določi razdelitev nalog med udeležence, in to na skupne in
posebne naloge.
Da bi se v tem smislu odpravile posplošenosti in dosegla
kar najboljša razdelitev nalog, predvsem pa povečala angažiranost udeležencev družbenega dogovora pri razvoju inventivnega dela in ustvarjalnosti (seveda v meri, od katere je
odvisna boljša razdelitev dela in nalog), se predlaga najprej
izbor skupnih nalog, potem pa določitev posameznih nalog,
to pa na podlagi narave del, s katerimi se udeleženec dogovora ukvarja.
Upoštevajoč naravo tega družbenega dogovora n dejstva,
da se z njim v osnovi določa politika razvoja tehnološkega
napredka, hkrati pa se v tem smislu določajo obveznosti, se
predlaga izenačevanje strukture udeležencev družbenega dogovora.
V zvezi s tem se predlaga, da družbeni dogovor podpišejo
najvišji družbeni in samoupravni organi v republikah in
pokrajinah ter federaciji in najvišji organi družbenopolitičnih
5

priloga poročevalca
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organizacij, najvišji organi družbenih organizacij, samoupravne institucije in asociacije združenega dela.'
Predlog za spremembe in dopolnitve družbenega dogovora
ima s tega stališča namen, da prispeva k smotrni razdelitvi del
in nalog in medsebojnih obveznosti, odvisno od mesta in

vloge vsakega udeleženca družbenega dogovora v političnem
sistemu in socialistični samoupravni družbi.

V tem smislu so bila v koordinacijskem odboru sprejeta naslednja

tehničnih izboljšav Jugoslavije, Konferenca Zveze inženirjev
in tehnikov Jugoslavije, Svet Akademije znanosti in Svet
Zveze SIS za znanstveno-raziskovalno delo in skupščina
Skupnosti univerz Jugoslavije.

IZHODIŠČA
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
DRUŽBENEGA DOGOVORA
O SPODBUJANJU IN VREDNOTENJU
USTVARJALNOSTI V SFRJ
Osnovni namen inoviranja družbenega dogovora o spodbujanju in vrednotenju ustvarjalnosti (v nadaljnjem besediludružbenega dogovora) je, da se na podlagi določene skupne
politike in strategije tehnološkega razvoja bolj angažirajo
predvsem udeleženci dogovora, prav tako pa tudi vsi ostali
družbeni dejavniki pri širjenju gibanja množične inovativne
aktivnosti in ustvarjalnosti delovnih ljudi. Izhodišča kažejo, da
je potrebno v družbenem dogovoru razmejiti skupne obveznosti od posebnih, da bi se povečala odgovornost za razvoj
tehnološke ustvarjalnosti. Ta cilj se lahko v prihodnje uresniči
samo z večjim angažiranjem udeležencev pri uresničevanju
obveznosti iz družbenega dogovora predvsem na področju,
kjer neposredno delujejo v političnem sistemu in sistemu
razvoja socialističnih samoupravnih odnosov.
V opredeljevanju za skupne temelje delovanja pri uresničevanju politike razvoja inventivne dejavnosti se izhaja iz vsebine sklenjenega družbenega dogovora in mesta ter vloge
vsakega njegovega udeleženca v političnem sistemu, prav
tako pa tudi realnega vpliva vsakega od njih na ustvarjanje
ugodnejših družbenih in materialnih možnosti v razvoju množičnega inventivnega dela in ustvarjalnosti delovnih ljudi na
vseh področjih njihovega dela, predvsem pa na področju
tehnološkega napredka in inovatorskega dela v proizvodnji
razvojno-raziskovalnem delu in znanosti.
Upoštevajoč dosedanje izkušnje iz naše samoupravne
prakse o samoupravnem sporazumevanju in družbenem
dogovarjanju je dejstvo, da sta udeležence družbenega dogovora v glavnem opredeljevala vsebino družbenega dogovora
in cilj, ki naj bi se s sklenitvijo tega dogovora trajneje uresničeval.
To je spodbudilo koordinacijski odbor/da je predlagal, naj
bodo podpisniki družbenega dogovora namesto izvršnih
organov skupščine republik in pokrajin ter najvišja vodstva
družbenopolitičnih in družbenih organizacij ter institucij in da
se sedanja sestava podpisnikov razširi, tej sestavi pa se predlaga razdelitev nalog, ki se prevzamejo z družbenim dogovorom, s tem, da bo družbeni dogovor odprt tudi za druae
udeležence.
Izhajajoč iz tega, da so za dolgoročnejšo razvojno politiko v
tem konkretnem primeru2' odgovorni najvišji družbeni in
samoupravni organi, se pravi skupščine, najvišji organi družbenopolitičnih in družbenih organizacij in samoupravnih asociacij; bi morali biti podpisniki tega družbenega dogovora:
Skupščina SFRJ, skupščine republik in pokrajin, skupščina
Gospodarske zbornice Jugoslavije, Zvezna konferenca
SZDLJ, Svet Zveze sindikatov Jugoslavije, Konferenca SMJ,
Konferenca Zveze organizacij za tehnično kulturo - Narodna
tehnika Jugoslavije, Konferenca Zveze izumiteljev in avtorjev
2 Na področju gospodarstva, kjer so znanost, razvojno-raziskovalno delo in
proizvodnja temeljna podlaga pristojne za določanje politike so skupščine, za
realizacijo določene politike pa so zadolženi izvršni organi, ki so v tem primeru
podpisniki (ZIS in izvršni sveti republik in pokrajin).
3 Resolucija je bila sprejeta v Skupščini SFRJ 26. decembra 1985. leta
4 Plan družbenega razvoja Jugoslavije 1986-1990, sprejet ob koncu leta 1985 v
Skupščini SFRJ
5 trategija tehnološkega razvoja Jugoslavije in družbeni plan razvoja Jugoslavije 198&-2000 sta bila januarja 1986. leta v skupščinskem postopku.
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1
Če se sprejme predlog, da so Skupščina SFRJ in skupščine republik in pokrajin
podpisniki, veija ustrezna alternativa v teh osnovah.

I. SKUPNE NALOGE UDELEŽENCEV
DRUŽBENEGA DOGOVORA O SPODBUJANJU
IN VREDNOTENJU USTVARJALNOSTI V SFRJ
Globalna politika znanstveno-raziskovalnega razvoja SFRJ
je določena z družbenim programom ekonomske stabilizacije, konkretizirana pa v: resoluciji
o razvoju znanstvenoraziskovalne dejavnosti v SFRJ3, v planih družbenega razvoja
1986-1990 in 1986-2000" in strategiji tehnološkega razvoja
Jugoslavije.5
Tehnološki razvoj je po svojem značaju postal eden od
najpomembnejših pogojev ekonomskega in družbenega
napredka - splošnega napredka. Nedvomno je, da v bodočnosti »tehnologija« na podlagi naravoslovnih znanosti obstaja
determinanta gospodarskega in celotnega razvoja države.
Danes označuje mesto gospodarstva v mednarodni delitvi
dela stopnja ravnanja z dosežki znanstvene in tehnološke
revolucije in sposobnost, da se le-ta naprej razvijajo, izboljšujejo in materialno valorizirajo. Uspešnejše vključevanje naše
države v mednarodno delitev dela je možno z razvojem in
osvojitvijo vrhunskih tehnik in tehnologij in aktiviranjem tehnoloških zmogljivosti. Generacijsko vprašanje, na katero
moramo dati pravi odgovor, je izbor pravih vsebin znanja za
mlade generacije, da bi lahko ustvarile tehnologije bodočnosti in odpravljale z njimi, z zagotavljanjem kontinuiranega
tehnološkega napredka.
Selektivni tehnološki razvoj, materializiran predvsem s proizvodnimi procesi, je eden od najpomembnejših dejavnikov in
pogojev za uresničevanje dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije in razvojnih ciljev družbe.
Pri opredelitvah za skupne naloge je zato potrebno izhajati
iz politike tehnološkega razvoja, določene v tem našem najvišjem samoupravnem telesu.
Ce vse to upoštevamo imajo udeleženci dogovora naslednje skupne cilje in naloge:
1. ustvariti kar najbolj ugodno družbeno ozračje, materialne
in družbene pogoje, v katerih bo vsak delavec bolj motiviran
za ustvarjalno delo, sodobne in humane pogoje dela, inovacije, racionalizacije in pobude, za pridobivanje večjega dohodka.
2. Razvijati samoupravljanje in na tej podlagi prispevati k
možnostim za spodbujanje inovativnosti in smotrnosti v združenem delu.
3. Neprestano razvijati pogoje za samoupravno združevanje
in povezovanje razvojno-raziskovalnega s proizvodnim delom
in tako omogočati najširšo izmenjavo znanja in uspešnejšo
uporabo sodobnih znanstvenih in tehnoloških dosežkov v
praksi.
4. Razvijati informacijski sistem, ki bo omogočal pretok
tehnično tehnoloških informacij in širšo uporabo inovacij v
proizvodnji in novih dosežkov v tehniki in tehnologiji.
5. Prispevati k usmerjanju, načrtovanju in izločanju sredstev za kreditiranje proizvodnje z domačimi iznajdbami in
tehnologijami.
6. Prispevati k usposabljanju kadrov za množično inventivno, ustvarjalno in kreativno delo.
7. Razvijati najraznovrstnejše oblike aktivnosti pri širjenju
tehnične kulture in izboljšanju vseh vidikov politehničnega
izobraževanja mladih.
8. Uresničevati družbene opredelitve o boljšem vrednotenju
ustvarjalnega dela na razvojno-raziskovalnem področju in v
proizvodnji v skladu z dejanskim prispevkom inovatorjev k
povečanju dohodka TOZD.
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9. Razvijati najraznovrstnejše vidike družbenega vrednotenja inovatorske aktivnosti in spodbujati kandidiranje inovatorjev za najvišja družbena priznanja v skladu z njihovim prispevkom k razvoju gospodarstva in družbe v celoti.
10. Prispevati v skladu s svojo vlogo k izboru takšnih gospodarskih ukrepov, ki bodo močno motivirali OZD, da povečajo
vlaganja v razvoj lastne tehnologije in njen transfer na svetovnem tržišču.
11. Posebno razvijati oblike skupnega angažiranja pri reševanju zapletenih družbenih problemov na področju ustvarjalnosti in koordinirati skupne akcije z drugimi družbenimi
dejavniki, ki so dolžni razvijati in uveljavljati znanstvenoraziskovalno delo, množično inovacijsko dejavnost in izumiteljstvo kot ključne dejavnike tehnološkega napredka.
12. Med uresničevanjem družbenega dogovora dajati v
skladu s potrebami pobude za skupno angažiranje pri drugih
vprašanjih, do katerih prihaja v praksi na področju razvoja
množičnega inventivnega dela, razvojno-raziskovalnega dela
in izumiteljstva in ki so pomembna za uresničevanje strategije
tehnološkega razvoja in znanstvene politike SFRJ.
II. POSEBNE NALOGE UDELEŽENCEV
DRUŽBENEGA DOGOVORA
1. Skupščina SFRJ
Skupščina SFRJ kot organ družbenega samoupravljanja in
najvišji organ oblasti določa v okviru pravic in dolžnosti
federacije politiko razvoja znanosti, znanstveno-raziskovalnega dela, smeri družbenega angažiranja samoupravnih subjektov pri določanju in realizaciji znanstvene politike in politike tehnološkega razvoja.
V okviru svoje ustavne pristojnosti določata Zvezni zbor in
Zbor republik in pokrajin predvsem:
- strategijo tehnološkega razvoja države,
- resolucijo o znanstveno-raziskovalni dejavnosti v SFRJ,
- družbene plane (kratkoročne, srednjeročne in dolgoročne) razvoja države in v njih cilje in ukrepe za tehnološki
napredek,
- zakone z namenom uresničevanja določene politike,
- sodelujeta pri sprejemanju družbenih dogovorov, ki so
posebnega pomena za SFRJ,
- politiko izvajanja zveznih zakonov in drugih predpisov,
splošnih aktov in obveznosti zveznih organov v zvezi z izvajanjem določene politike.
V okviru svojega delovnega področja Skupščina SFRJ
obravnava poročila organov in organizacij o uresničevanju
določene politike tehnološkega razvoja, razvoja inovatorstva
v državi;
Obravnava poročila o izvajanju zakona o varstvu iznajdb,
tehničnih izboljšav in znakov razlikovanja; zakona o transferu
tehnologije in drugih zakonov, s katerimi se ureja tehnološki
razvoj države. Usklajuje stališča skupščin republik in skupščin avtonomnih pokrajin o tehnološkem razvoju in razvoju
ustvarjalnosti.
Določajo in dodeluje posebna družbena priznanja za vrhunske dosežke v znanosti, tehniki in izumiteljstvu, ki so svetovnega pomena za tehnološki napredek.
2. Skupščine socialističnih republik in
socialističnih avtonomnih pokrajin
Skupščine socialističnih republik in socialističnih avtonomnih pokrajin v okviru svojih pristojnosti na področju tehnološkega razvoja in inventivnega dela in ustvarjalnosti določajo:
- plane družbenega razvoja (dolgoročne, srednjeročne in
letne plane);
- zakone iz svojih pristojnosti za uresničevanje razvojne
politike;
- sistemske ukrepe iz svoje pristojnosti za izboljšanje
inventivne dejavnosti in ustvarjalnosti;
- spremljajo uresničevanje zakonov, ki so posebnega
pomena za tehnološki razvoj;
- obravnava predloge zveznih zakonov in v okviru svoje
pristojnosti spremljajo njihovo izvajanje v praksi;
- sprejemajo ukrepe spodbujanja razvoja tehničnih inovacij in spremljajo njihovo uporabo; ekonomske ukrepe,
sistema informacij in statističnega spremljanja;
- določajo politiko usposabljanja kadrov za tehnološki
razvoj;

- izvajajo ukrepe za razvoj sistema varstva iznajdb modelov
žigov in vzorcev;
- podeljujejo posebna družbena in materialna priznanja za
dosežke pri inventivnem delu in tehnološkem razvoju.
ALTERNATIVA
V primeru, če Skupščina SFRJ in skupščine republik in
pokrajin ne podpišejo družbenega dogovora, ostanejo podpisniki Zvezni izvršni svet in izvršni sveti republik in pokrajin.
V tem primeru so neposredne obveznosti naslednje:
a) Zvezni izvršni svet
- določa predlog strategije tehnološkega razvoja;
- določa predloge zakonov na področju varstva iznajdb
tehničnih izboljšav in drugih ustvarjalnih pridobitev (modelov,
vzorcev, oznak geografskega izvora proizvodov in drugo);
- zakonov o transferu tehnologije, razvoju mednarodne
kooperacije in drugih vidikov transfera znanja;
- predlaga osnove kreditne, carinske in davčne politike, pri
čemer posebno upošteva spodbujevalne dejavnike teh in drugih gospodarskih ukrepov, ki jih predlaga ZIS;
- spremlja izvajanje zakonov, predpisov in drugih gospodarskih ukrepov, ki spodbujajo tehnološki razvoj, razvoj
inventivnega dela in ustvarjalnosti;
- prek svojih komitejev, odborov in komisij redno sodeluje
pri uresničevanju programa in planov tehnično-tehnološkega
razvoja v okviru svojih pravic in pooblastil;
Ko se predlagajo določbe, sklepi in drugi predpisi za izvajanje zveznih zakonov, upošteva zlasti uporabo dosežkov znanosti, tehnike in tehnologije in v tem smislu prispeva k uresničevanju strateških vprašanj razvojne politike;
- v okviru svoje pristojnosti predvsem skrbi zlasti za
uresničevanje politike obrambe države, za dvig tehničnotehnološke ravni v proizvodnji za obrambo in zaščito države;
- sodeluje pri sklepanju družbenih dogovorov in samoupravnih sporazumov, ki so posebnega pomena za graditev in
uresničevanje politike tehnološkega razvoja države;
- koordinira akcije z republiškimi in pokrajinskimi izvršnimi sveti pri predlaganju ukrepov ekonomske politike, sprejemanju sklepov, ki morajo spodbujevalno vplivati na razvoj
inovatorstva in ustvarjalnosti;
- spremlja angažiranje zveznih zavodov (Zavoda za
patente, Zavoda za standardizacijo, Zavoda za mere in dragocene kovine), zagotavlja jim delovne pogoje, da bi se tako
uspešnejše uresničevala njihova funkcija v tehnološkem razvoju države in predstavljal interes našega gospodarstva na
mednarodnem področju;
- obravnava pobude drugih udeležencev dogovora o sprejemanju ukrepov in izvajanju akcij za dinamičnejši tehnološki
razvoj države.
b) Izvršni sveti republik in pokrajin
- določajo predloge planov družbenega razvoja republike
oziroma pokrajine, pri čemer posebno upoštevajo uresničevanje ciljev strategije tehnološkega razvoja SFRJ;
- pri obravnavanju predlogov zakonov, sprejemanju ukrepov in sklepov skrbijo, da se skupni cilji in politika tehnološkega razvoja uresničujejo v skladu z določenimi družbenimi
plani;
- v okviru svoje pristojnosti sprejemajo predpise in ukrepe
z namenom spodbujanja inventivnega dela in ustvarjalnosti in
spremljajo njihovo realizacijo;
- v koordinaciji z Zveznim izvršnim svetom se angažirajo
pri uresničevanju razvojne politike v duhu strategije tehnološkega razvoja;
- spremljajo izvajanje zveznih in republiških zakonov, ki se
nanašajo predvsem na tehnološki razvoj države v celoti;
- razvijajo in uporabljajo sistem tehnoloških informacij v
praksi, ustanavljanje in delovanje bank, podatkov z namenom
najšire uporabe tehničnih in znanstvenih spoznanj v praksi;
- obravnavajo potrebe priprav in usposabljanja specializiranih kadrov za tehnološki razvoj na predlog izobraževalnih
organizacij in inštitucij in prispevajo k ustvarjanju boljših
delovnih pogojev visokošolskih inštitucij;
- vzpostavljajo sistem evidence in spremljanja razvojnoraziskovalnih inovatorskih in znanstvenih rezultatov po enotni
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metodologiji in spremljajo rezultate uporabe inovacij v praksi;
- proučujejo sistemske rešitve za spodbujanje razvoja
inventivne dejavnosti;
- sodelujejo z gospodarsko zbornico, skupnostmi za znanstvenoraziskovalno delo in poslovnimi združenji pri uporabi
iznajdb, njihovem uveljavljanju s samoupravnim združevanjem ali transferom znanja;
- v okviru pristojnosti proučujejo tudi druge ukrepe, ki
prispevajo k razvoju inventivnega dela in ustvarjalnosti;
- prispevajo k razvoju mednarodnega znanstveno-tehničnega sodelovanja in v tem smislu z gospodarskimi subjekti
inicirajo dogovarjanje o konkretnem sodelovanju v državi in z
gospodarskimi predstavniki izven družave;
- podpirajo pobude za samoupravno združevanje in
poenotenje prizadevanj v smislu hitrejšega razvoja inventivnega dela in ustvarjalnosti.
3. Gospodarska zbornica Jugoslavije
Skupščina Gospodarske zbornice Jugoslavije ima pri uresničevanju svoje temeljne vloge v gospodarskem in tehnološkem razvoju države nalogo, da:
- neposredno koordinira delo gospodarskih organizacij pri
sprejemanju družbenih planov razvoja, sodeluje pri njihovem
določanju in se neposredno udeležuje pri uresničevanju ciljev
gospodarskega razvoja;
- proučuje in uresničuje opredelitve strategije tehnološkega razvoja Jugoslavije, razvija in izboljšuje politiko razvojno-raziskovalnega dela, znanstvenega razvoja in uprorabe
tehnično-tehnoloških dosežkov in inovacij z namenom doseganja čimboljših gospodarskih rezultatov;
- se angažira zlasti pri samoupravnem organiziranju in
integriranju gospodarstva s proizvodnimi programi, delitvijo
dela, kooperacijo, združevanjem razvojno-raziskovalnih
zmogljivosti in smotrno uporabo znanja, iznajdb, inovacij in
racionalizacij pri gospodarjenju;
t
- prispeva k medsebojnemu usklajevanju razvoja panog in
grupacij v združenem delu, ko zahteva uporabo vrhunskih
tehnoloških in organizacijskih dosežkov pri načrtovanju in
uresničevanju ciljev proizvodnje in poslovanja;
- zlasti z angažiranjem in aktiviranjem zborničnega
s ema v ce ot
.'?!
' ' prispeva k boljšemu in učinkovitejšemu izkoriščanju razvojnih in proizvodnih zmogljivosti energetskih
virov, delovnih sredstev in surovin, predvsem ko spodbuja
inovatorstvo in racionalizatorstvo, ki sta pomembna dejavnika
produktivnejšega gospodarjenja;
- nudi pomoč pri pripravi skupnih programov razvoja OZD
pomembnih za hitrejši tehnološki razvoj države, potem programov izvoza in njihovega uresničevanja in izvaja akcije, da
se obveznosti, ki se prevzamejo, tudi pravočasno uresničijo;
~~ P°. potrebi sproži pobudo pri Zveznem izvršnem svetu in
Skupščini SFRJ za sprejetje začasnih ukrepov, s katerimi bi se
utvarjalno in inovatorsko delo močneje razvijalo; ukrepe, s
katerimi bi se predvsem prispevalo k uresničevanju ciljev
tehnično-tehnološkega napredka;
- pri pristojnih organih sproži ugotavljanje odgovornosti
organov in organizacij za neuresničevanje ali nedosledno
izvajanje zakonskih ukrepov in uporabe, ki se nanašajo na
tehnološki razvoj, razvoj množičnega inventivnega dela in
ustvarjalnosti;
- predlaga Skupščini SFRJ in ZIS konkretne ukrepe z
namenom odpravljanja vzrokov in posledic, ki v tehničnotehnološkem in celotnem gospodarskem razvoju nastanejo z
neizvajanjem politike in programa tehnološkega razvoja države;
- ukrepa^ pri organizacijah združenega dela, ki s svojim
ravnanjem škodujejo razvoju inovatorstva, tehnološkemu razvoju in transferu tehnologije, ko preprečuje stihijsko neorganiziran in neupravičen uvoz tehnologije;
- v okviru svoje pristojnosti redno in v skladu z družbenim
dogovorom analizira, spremlja uresničevanje sprememb in
vpliva, da znanje inventivnega in znanstveno-raziskovalnega
napredka odločujoče vpliva na izbor programov in nalog in
njihovo uresničevanje;
- daje poseben prispevek dogovarjanju in sporazumevanju
OZD pri pridobivanju tuje tehnologije s stališča družbene in
ekonomske upravičenosti, ko koordinira svojo aktivnost z
republikami in pokrajinama;
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- sodeluje pri družbenem dogovarjanju in samoupravnem
sporazumevanju na področju tehnično-tehnološkega razvoja
v združenem delu in spremlja rezultate, ki se v gospodarstvu
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ustvarjalnejši prenos znanja in tehnologije, in na tej podlagi
razvija inovacijske procese. Sodeluje pri izobraževanju, zagotavljanju stalnega strokovnega izpopolnjevanja, dopolnilnega
izobraževanja kadrov za inovacijske procese, ki se morajo
stalno odvijati in uresničevati svojo vlogo generatoria aosoodarskega napredka;
- skupaj z republiškimi in pokrajinskimi gospodarskimi
zbornicami določa ukrepe za udeležbo zbornic in združenj v
razvoju inventivne dejavnosti in spremlja njihovo izvajanje v
praksi.

DRUŽBENOPOLITIČNE ORGANIZACIJE
4. Zvezna konferenca SZDLJ
Zvezna konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva
Jugoslavije bo kot udeleženec družbenega dogovora o spodbujanju in vrednotenju ustvarjalnosti določila svoje naloge in
v okviru programa aktivnosti postavila na prvo mesto obveznosti, ki jih ima SFRJ v razvoju množičnega inventivnega dela,
inovatorstva, razvojno-raziskovalnega in znanstvnega dela
Posebno si bo prizadevala, da bo aktivirala vse oblike neposrednega delovanja v okviru SZDLJ, da bi tako mobilizirala
vse dele organizirane fronte socialističnih sil delovnega ljudstva, vključno z republiškimi in pokrajinskimi konferencami
SZDLJ. V okviru družbenega dogovora ZK SZDLJ si bo prizadevala, da:
- bodo v kratkoročnih, srednjeročnih in dolgoročnih planih družbenega razvoja vgrajeni zlasti temeljni cilji tehničnotehnološkega razvoja, njegove temeljne komponente - množično inventivno delo in inovatorstvo, pa se bodo najširše
razvijale in uveljavljale;
- bo pri uresničevanju strategije dolgoročnega tehnološkega razvoja države prek vseh oblik svojega neposrednega
delovanja prispevala, da se uveljavlja delo in ustvarjalnost z
boljšim vrednotenjem ustvarjalnih rezultatov in z uveljavitvijo
delavca ustvarjalca;
- bosta sekcija za izobraževanje, znanost in tehnično kulturo in sekcija za družbenoekonomske odnose izvajali akcijo
za uresničevanje izobraževalnih vsebin v izobraževalnih organizacijah; da se bodo rezultati znanstveno-razvojnoraziskovalnega in inovacijskega dela uveljavljalo na podlagi svoje
dejanske ekonomske vrednosti in da se jim bo priznal pomen
ključne ekonomske kategorije v boju za gospodarsko stabilizacijo in ozdravitev gospodarstva;
- bo s svojimi akcijami krepila družbeno ozračje, v TOZD in
delovnih organizacijah z namenom obvladovanja še vedno
velikih odporov do razvoja organiziranega inventivnega dela
in ustvarjalnosti, V tem smislu bo SZDLJ spodbujala konkretnejše angažiranje sredstev javnega obveščanja, da namenijo
več prostora tehnološki ustvarjalnosti novatorjev in racionalizatorjev v boju za večji dohodek;
- bo redno analizirala oblike družbenega vrednotenja in
nagrajevanja delavcev in proučevala kriterije za dodeljevanje
družbenih priznanj (zakon o podelitvi nagrade AVNOJ-a,
zakon o Prvomajski nagradi dela; zakone in pravilnike o
dodelitvi odlikovanj) za posebne delovne rezultate inovatorjem in ustvarjalcem na področju proizvodnje;
- bo ustvarjala ugodnejše možnosti (materialne in družbene) za delo in razvoj strokovnih organizacij in njihovih
združenj, ki se neposredno angažirajo pri razvoju inventivnega dela in ustvarjalnosti;
- bo pri oblikovanju kadrovske politike skrbela za uresničevanje kriterijev (za katere se je odločila Zvezna konferenca
SZDLJ), da se na odgovorne družbene in gospodarske naloge
izbirajo kadri, ki so se s svojim ustvarjalnim delom potrdili in
ki se s svojim delom prizadevajo za lasten tehnološki razvoj;
- bodo razvijali samoupravni odnosi v asociacijah združenega dela z namenom maksimalnega uveljavljanja tehnološke
ustvarjalnosti, novatorstva in racionalizacije ter prispevka k
lastnemu tehnološkemu napredku;
priloga poročevalca

- bo večja stopnja koordinacije v skupnih akcijah, ki jih
bodo udeleženci družbenega dogovora organizirali pri uresničevanju politike tehnološkega razvoja.
5. Svet Zveze sindikatov Jugoslavije
Svet Zveze sindikatov Jugoslavije je eden od redkih udeležencev družbenega dogovora, ki je s stalnim, neprekinjenim,
angažiranjem prispeval k uresničevanju ugodnejših družbenih možnosti za razvoj inventivnega dela in ustvarjalnosti v
organizacijah združenega dela. Svet Zveze sindikatov Jugoslavije je upošteval potrebo po hitrejšem spreminjanju
neugodnega stanja, zato ima v velikem številu organizacij
združenega dela še vnaprej izredno veliko vlogo pri razvoju
inovacijskih procesov, inovatorstva in racionalizacije ter tehnološkega razvoja v celoti. V tem smislu so prednostne
naloge Sveta ZSJ naslednje:
- maksimalen prispevek k usposabljanju delavcev za
ustvarjalni odnos do delovnih nalog, odgovornost vsakega
delavca za razvoj samoupravljanja, kvalificirana udeležba pri
izboru poslovne in razvojne politike, planov proizvodnje in
tehnično-tehnološkega razvoja TOZD-ov, DO in gospodarstva
v celoti;
- tako organizirana Zveza sindikatov, da bo v vseh temeljnih organizacijah sindikata in širše nosilec pobude, da se
inventivno delo in ustvarjalnost ter visoka produktivnost
boljše vrednotijo, njihovi nosilci - delavci inovatorji in strokovnjaki pa se cenijo glede na to, koliko so prispevali k
uspehu kolektiva in gospodarstva v celoti;
- še vztrajnejši boj za vsakega delavca-ustvarjalca in proti
nedelu in nizki produktivnosti;
- pridobivanje dohodka na podlagi rezultatov dela z znanjem in ustvarjalnostjo in njegova pravičnejša razdelitev, ki
omogoča razširitev materialne osnove združenega dela, vlaganja v razvoj, ustvarjanje inovacij, iznajdb in odkritij, ki
pomenijo nova, boljša, humanejša delovna mesta, večji dohodek, višji standard;
- boljše vrednotenje inovacijskegain ustvarjalnega dela v
znanosti, razvojno-raziskovalnem delu v tovarni, v proizvodnji, brez katerega ne bo motivacije za še množičnejšo udeležbo delavcev v inovacijskih procesih in hitrejšo uporabo
znanja v praksi;
- samoupravno združevanje pri razvijanju notranjih odnosov, ki so v skladu z razvojem ustvarjalnosti, stalno izboljšuje
in zagotavlja ugodno družbeno ozračje, v katerem se ne
morejo pojavljati odpori proti razvoju ustvarjalnosti in inovatorstva;
- dosledna uporaba in izvajanje zakonskih predpisov,
samoupravnih normativnih aktov in drugih gospodarskih
ukrepov, ki so v funkciji uresničevanja razvojne politike in
uresničevanja proizvodnih in planskih nalog za svetovno in
domače tržišče;
- najrazvitejša aktivnost, s katero so delavci motivirani, da
pridobivajo nova znanja, obvladujejo nove tehnološke procese in dosega večjo kvaliteto dela, pri čemer je treba še
naprej razvijati proizvodna delovna tekmovanja, nagradne
natečaje, srečanja pomembnih inovatorjev, racionalizatorjev,
znanstvenih in kreativnih delavcev, prek katerih se uresničuje
uspešna izmenjava znanja in uveljavljajo osnovne vrednote
socialistične samoupravne družbe in pridobitve revolucije bratstvo in enotnost;
- da z raznovrstnimi družbenimi priznanji vrednoti ustvarjalne dosežke in da na ta način spodbuja delavca, da izraža1
ustvarjalni odnos do dela s kvalitetnimi inovacijami in racionalizacija.
- sklepanje samoupravnih sporazumov in družbenih dogovorov, s katerimi se zlasti opredelitve in stališča Zveze sindikatov Jugoslavije pretvarjajo v rešitve, merila in kriterije, ki
omogočajo, da delavci prepoznajo lasten interes za uresničevanje ciljev tehnološkega razvoja, spoznajo možnosti lastnega uveljavljanja glede na to, koliko prispevajo k gospodarskemu in družbenemu napredku;
- aktiviranje vseh inovacijskih zmogljivosti v proizvodnji in
drugih delovnih okoljih za izboljšanje tehnoloških postopkov
z uporabo novih spoznanj iz znanosti in tehnike v proizvodnji;
- sprožanje pobude za formiranje in usposabljanje razvojnih jeder v vsaki temeljni organizaciji združenega dela in
organizacijskih oblik za uvajanje množične inovacijske dejavpriloga poročevalca

nosti in timskega inovacijskega dela pri razvojno-raziskovalnih nalogah in modernizaciji tehnoloških procesov;
- iniciranje samoupravnega povezovanja razvojno raziskovalnih zmogljivosti prek samoupravnih interesnih skupnosti
in prispevka, da se ti procesi odvijajo na skupnih dolgoročnih
razvojnih programih;
- prizadevanja na področju izobraževanja, da bodo izobraževalni programi dopolnjeni z vsebinami o družbenem
pomenu tehnično tehnološkega napredka inovacij, varstva
industrijse lastnine in znanja, kot odločujočega dejavnika pri
organiziranju proizvodnje in pridobivanju dohodka;
- ustvarjanje ugodnejših družbenih in materialnih možnosti
za organiziranje in neposredno delovanje strokovnih organizacij Zveze izumiteljev Jugoslavije in Zveze inženirjev in tehnikov Jugoslavije od tozdov naprej, omogočanje, da svoje
ustvarjalne sposobnosti izražajo pri upravljanju z družbenimi
procesi na najsodobnejših temeljih;
- ustvarjanje pogojev za organiziranje in delovanje raznovrstnih oblik aktivnosti namenom razvijanja tehnične kulture
in za množičnost vseh oblik delovanja organizacij narodne
tehnike.
6. Konferenca Zveze socialistične mladine
Jugoslavije
Konferenca ZSMJ ima kot udeleženec družbenega dogovora o spodbujanju in vrednotenju ustvarjalnosti tudi v prihodnje zelo odgovorne naloge, s to razliko, da bi z večjimi
možnostmi za organizirano delo v združenem delu in z večjo
odgovornostjo uresničevala svoje obveznosti, če bi aktivirala
v prvi vrsti mladinske organizacije in njihovega vodstva v
republiških in pokrajinskih organizacijah Zveze socialistične
mladine*
Konferenca Zveze socialistične mladine Jugoslavije prevzame obveznosti, da bo:
- v okviru vsebine svoje aktivnosti načrtovala in programirala posebne akcije pri delu z mladino z namenom razvijanja
in poglabljanja njihovega interesa za razvojno raziskovalno
delo, inovacije in ustvarjalnost kot najproduktivnejšega in
najprivlačnejšega področja za angažiranje mladih in njihovih
ustvarjalnih možnosti;
- predvsem proučevala in izboljševala aktivnost pri delu z
mladimi ter jih usmerjala, da razmišljajo ustvarjalno in da
sprejemajo nova znanja, ko se pripravljajo za raziskovalno
delo in odkrivanje novih iznajdb, modernih in sodobnih proizvodov, večje uporabne vrednosti;
- si posebno prizadevala, da šolanje in usposabljanje mladih generacij teče v smeri pridobivanja osnovnih interesov, s
katerimi se vključujejo v tiste gospodarske panoge in dela, za
katere je gospodarstvo zainteresirano;
- krepila in razvijala družbeno angažiranje mladih, kot so:
mladi raziskovalci, mladi inovatorji, mladi tehniki, šolske
zadruge, festival dela in ustvarjalnosti mladih in druge uveljavljene oblike mladinskega tekmovanja pri pridobivanju
novih znanj, pri čemer bo posvečala posebno pozornost uveljavljanju mladih talentov in mladih delavcev raziskovalcev in
inovatorjev;
- v dobi računalništva se razvijajo tehnologije prihodnosti
na bazi mikroelektronike, sončne energije in bioenergije in v
tej smeri bo usmerjala mlade v šole, da s svojo naravno
radovednostjo pridobivajo nova znanja in gredo z njimi skozi
izobraževalne procese in usposabljanje ne samo, da jih uporabljajo, ampak da jih tudi še naprej razvijajo in izboljšujejo;
- s tem namenom si bo prizadevala za bolj opremljene
šolske kabinete, za tesnejše sodelovanje izobraževanja in
proizvodnje, izobraževanje raziskovalnih enot, prek katerih se
bodo mladi bodoči kadri pripravljali za znanstveno raziskovalno delo in izumitelje;
- dviganju tehnične kulture je potrebno posvetiti posebno
pozornost že pri najmljaših, bodoče generacije pa je potrebno
sistematično pripravljati in usmerjati v znanje, ki je nujno za
prihodnost;
- izboljševala delo obstoječih in razvijala nove inštitucije,
ki spodbujajo in motivirajo mlade, da si pridobivajo nova
" Konferenca ZSM ni podpisnik republiškega družbenega dogovora o Inovaciii1 v
SR Sloveniji
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znanja za prihodnost in znanja, ki so potrebna za kontinuiteto
razvoja;
- izboljševalo delo Titovega sklada in krepila njegovo podlago, da bi tako mladi talenti imeli neovirane možnosti za svoj
razvoj in vključevanje v tokove tehnološke revolucije.
STROKOVNE ORGANIZACIJE
7. Konferenca Narodne tehnike Jugoslavije
Zveza organizacij za razvoj tehnične kulture - Narodna
tehnika Jugoslavije združuje in koordinira aktivnost 17 zvez in
društev prek Konference Narodne tehnike Jugoslavije in daje
na ta način velik prispevek k razvoju tehnične kulture in
dviganju tehnične ravni delavcev in občanov. Kot udeleženec
družbenega dogovora o spodbujanju in vrednotenju ustvarjalnosti ima konferenca Narodne tehnike naslednje temeljne
naloge, da:
- na podlagi dolgoročne strategije tehnološkega razvoja
sprejema programe akcije in konference z namenom dinamiziranja procesov na področju tehnične kulture in množičnosti
zvez ter društev, predvsem pri delu z otroki in mladino prek
konkretnih oblik dela, kot so sekcije in šolske zadruge;
- ustvarja boljše možnosti za organizirano delo Zveze izumiteljev Jugoslavije v tozdih in širše, v okviru katerega je tudi
oblikovanje aktivov zveze izumiteljev in sekcij mladih inovatorjev in racionalizatorjev;
- krepi akcije in razširja delovanje sodelovanje prek Zveze
v Narodni tehniki, katere dejavnost posebno prispeva k pridobivanju znanja, potrebnega za razvoj sistema OHO in družbene samozaščite (Zveza radioamaterjev, Avtomoto zveza,
Zveza jadralcev in drugi);
- razvija proizvodna tekmovanja, ki naj bodo čimbolj množična in jih spreminja v gibanje za večjo kakovost dela in
produktivnost in s tem pridobivanje novih znanj in inovacij v
proizvodnji;
- v nadaljnjem procesu razvoja tehnične kulture vključuje
vse družbene subjekte in organizacije, ki lahko s svojo neposredno aktivnostjo znatno vplivajo na razvoj in popularizacijo
tehnične kulture;
- predvsem prek izobraževalnih organizacij skrbi za usposabljanje kadrov za združeno delo, za izobraževanje ob delu,
za permanentno izobraževanje z namenom, da se delovna
kultura in ustvarjalnost dvigneta na višjo raven;
- inicira razvijanje različnih oblik dela v tozdih pri razvoju
tehnične kulture prek strokovnih organizacij, kot so Zveza
izumiteljev in Zveza inženirjev in tehnikov Jugoslavije in
druge;
- predvsem skrbi za mlade talente in jih prek svojih akcij
uveljavlja in usmerja, da se razvijajo v vrhunske ustvarjalce in
strokovnjake;
- redno analizira vrednost svojega angažiranja, svoje
akcije in sodelovanje z drugimi družbenimi dejavniki pri razvoju tehnične kulture in ocenjuje spremembe na tem
področju ob ugotavljanju novih nalog pri uresničevanju svojih
obveznosti.
8. Konferenca Zveze izumiteljev Jugoslavije
Konferenca Zveze izumiteljev Jugoslacije je svoje angažiranje usmerila k ustvarjanju ugodnejših možnosti za delovanje
inovatorjev, za razširitev dela organizacije zveze izumiteljev
zlasti v tozdih in delovnih organizacijah, da bi se pri določanju
razvojne politike in politike tehnološkega razvoja predvsem
naslanjali na znanje in ustvarjalnost naših delavcev. V prihodnje ostaja to ključna smer angažiranja zveze izumiteljev, zato
so temeljne naloge konference Zveze izumiteljev Jugoslavije
pri uresničevanju družbenega dogovora:
. - širjenje zavesti o pomenu inventivnega dela in ustvarjalnosti v vseh okoljih, predvsem pa v organizacijah združenega
dela;
- zbiranje in organiziranje delavcev inovatorjev v aktive
zveze izumiteljev in druge racionalne oblike organiziranja z
namenom uspešnejšega dela pri izboljševanju proizvodne
tehnologije, organizacije dela in vseh vidikov poslovanja, da
bi se dosegli boljši gospodarski rezultati;
- sprožanje pobude, da se samoupravno uredijo vsa organizacijska in druga vprašanja, pomembna za razvoj izumiteljstva in inovatorstva;
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- da sodeluje na organiziran način pri izboru poslovne in
razvojne politike v organizacijah združenega dela, v kateri so
vsebovani cilji tehnološkega razvoja in ustvarjalnosti;
- da
najneposredneje bojuje za uresničevanje takšne
razvojne politike in ciljev ekonomske stabilizacije;
- da se v sodelovanju z družbenopolitičnimi organizacijami, samoupravnimi in poslovodnj,mi organi bojuje za
doslednejšo uporabo zakonov in samoupravnih norm, ki
zagotavljajo uresničevanje pravic delavcev na podlagi inovacij in racionalizacij;
- da zlasti uveljavlja delo in ustvarjalne rezultate delavcev
inovatdrjev in racionalizatorjev, da se bojuje za njihovo
ustrezno in družbeno vrednotenje;
- da si prizadeva za razvoj inovacijskih procesov in povezovanje ustvarjalnih prizadevanj delavcev v proizvodnji, razvojno raziskovalnem delu in znanosti;
- da razvija sistem varstva iznajdb, tehničnih izboljšav in
drugih vidikov industrijske lastnine;
- da v sodelovanju z družbenopolitičnimi organizacijami in
drugimi strokovnimi organizacijami maksimalno prispeva k
razvoju množične inventivne dejavnosti v združenem delu;
- da v domeni svoje aktivnosti prispeva k uresničevanju
dolgoročne strategije tehnološkega razvoja Jugoslavije;
- da redno proučuje in analizira uresničevanje obveznosti,
ki jih je z družbenimi dogovori in samoupravnimi sporazumi
prevzela v imenu Zveze izumiteljev Jugoslavije.
9. Konferenca Zveze inženirjev in tehnikov
Jugoslavije
Konferenca Zveze inženirjev in tehnikov Jugoslavije si je kot
udeleženec družbenega dogovora prizadevala, da bi uresničevala temeljne obveznosti, ki jih je po naravi dejavnosti
Zveze inženirjev in tehnikov Jugoslavije imela. Nedvomen
prispevek v zelo zapletenih delovnih pogojih te organizacije je
bil dan določanju temeljev za strategijo tehnološkega razvoja
Jugoslavije v okviru dokumenta dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije in delu v zvezi s strategijo tehnološkega
razvoja SFRJ. Tudi v prihodnje so obvezosti in naloge konference ZITJ pri uresničevanju družbenega dogovora naslednje:
- kot najbolj množična strokovna organizacija, katere članstvo je organizirano v strokovne zveze, ima veliko znanje.
Zveza inženirjev in tehnikov Jugoslavije si bo prizadevala pri
uresničevanju strategije tehnološkega razvoja Jugoslavije na
vseh ravneh od tozdov do federacije;
- da z organiziranim delom v organizacijah združenega
dela bolj prispeva k izboru ciljev poslovne in razvojne politike
in pri tem uporablja vrhunska spoznanja znanosti in tehnologije, izhajajoč iz koncepcije naslanjanja na lastne moči;
- da neposredno prispeva k uresničevanju planov družbenega razvoja, ko predlaga izvajanje akcij in ukrepov, ki temeljijo na znanstvenih spoznanjih z namenom doseganja optimalnih poslovnih rezultatov pri gospodarjenju;
- da se ukvarja z razvijanjem raznovrstnih oblik inovacij,
znanja kadrov v proizvodnji in prispeva k posodabljanju izobraževalnih programov na visokošolskih inštitucijah;
- da z raznovrstnimi aktivnostmi svojih združenj prispeva k
širjenju gibanja ustvarjalnosti, uveljavljanju ustvarjalcev na
podlagi rezultatov, ki jih dosežejo s svojim delom v proizvodnji in gospodarstvu v celoti;
- da zlasti prispeva k samoupravnemu združevanju in zedinjenju razvojno raziskovalnih zmogljivosti in izboru takšnih
razvojnih programov, ki bodo omogočali perspektiven in stabilen razvoj gospodarstva;
- da zlasti vpliva na določanje inovacijske politike in izbor
investicijskih projektov, ki bodo s smotrnim vlaganjem družbenih sredstev omogočili njihovo širitev;
- pri uresničevanju družbenega dogovora razvija sodelovanje z drugimi udeleženci z namenom pospeševanja tehnološkega napredka in gospodarskega razvoja v celoti.
INSTITUCIJE
10. Skupščina Skupnosti univerz
Skupščina Skupnosti univerz ima s tem, ko pristopa k
družbenemu dogovoru o spodbujanju in vrednotenju ustvarpriloga poročevalca

jalnosti, ima pri uresničevanju obveznosti nalogo, da prispeva
k usposabljanju visoko izobraženih kadrov za moderne in
sodobne proizvodne procese. S tem namenom bo Skupščina
Skupnosti univerz Jugoslavije:
- razvijala pobude za organiziranje in posodabljanje izobraževalnih procesov na visokošolskih institucijah in v tej smeri
spodbujala sodelovanje univerz;
- prispevala k planiranju in nabavljanju sodobne opreme na
fakultetah, brez katere ni mogoče izobraževanje kadrov za
prihodnost, za razvoj v tretji tehnološki revoluciji;
- razvijala sodelovanje in samoupravno povezovanje univerz in gospodarstva z namenom usmerjanja razvoja znanosti
k programom, ki bodo zagotavljali hitrejši gospodarski razvoj
in večjo konkretno sposobnost na svetovnem tržišču in da
bodo prek njih zagotovljena vlaganja v znanstvene raziskave;
- podpirala obstoječe in razvijala nove oblike znanstveno
tehničnega sodelovanja z razvojem izobraževalnih institucij v
svetu, z namenom dviganja izobraževalne ravni naših univerz
in uporabe najnovejših znanj v znanosti in tehnologiji v lastni
praksi;
- širila sodelovanje s Svetom akademij znanosti in Svetom
Zveze SIS-ov za razvoj znanosti in prispevala k večjemu uveljavljanju znanosti in ustvarjalnosti kot nezamenljive proizvajalne sile;
- prispevala zlasti k uveljavljanju znanstvenega dela, inventivnega dela in ustvarjalnosti v naši državi, ko bo predlagala
konkretne oblike družbenega vrednotenja znanstvenih vrednosti.
11. Svet akademij znanosti
Svet akademij znanosti ni podpisnik družbenega dogovora
o spodbujanju in vrednotenju ustvarjalnosti, toda potreba, da
se akademije znanosti vključijo v družbeno akcijo za razvoj in
uveljavljanje znanosti in ustvarjalnosti, je nedvomno velika
zaradi mesta in vloge, ki jo imajo v znanstvenem razvoju
države.
Udeleženci dogovora zaradi tega priporočajo, da Svet akademije znanosti podpiše družbeni dogovor o spodbujanju in
vrednotenju ustvarjalnosti in z ostalimi udeleženci družbenega dogovora še bolj organizirano prispeva k hitrejšemu
gospodarskemu in družbenemu razvoju države. V tem primeru bo Svet akademij znanosti v prihodnje v okviru delovnega programa zlasti deloval pri:
- nadaljnjem razvoju tehnološke politike države in uresničevanju strateških ciljev razvoja znanosti in znanstveno-raziskovalne dejavnosti;
- stalnem izoštravanju in razvijanju kriterijev za ustanavljanje znanstvenih inštitucij in pridobivanje znanstvenih nazivov
z namenom stalnega dvigovanja ravni znanja, za njegovo
uspešno uporabo v praksi prek razvojnih projektov in za
uresničevanje proizvodnih programov;
- analiziranju stanja na področju tehnično tehnološkega
razvoja in ugotavljanju stopnje pozitivnih sprememb v znanosti in prispevka k dvigu znanstvene, kulturne in tehnično
tehnološke ravni v gospodarstvu;
- razvijanju sodelovanja z vsemi oblikami samoupravnega
organiziranja inštitucij v znanosti, izobraževanju in proizvodnji;
- izboljševanju vseh vidikov sodelovanja akademij znanosti
v naši državi, s katerimi se prispeva k tehnološkemu napredku
naše socialistične samoupravne družbe.
12. Zveza republiških in pokrajinskih
samoupravnih interesnih skupnosti za
znanstvene dejavnosti v SFRJ
Relativno nova samoupravna inštitucija ni udeleženec družbenega dogovora, toda glede na svoje področje angažiranja
in aktivnosti je neposredno zainteresirana za pozitivne spremembe na področju razvoja znanosti, znanstveno-raziskovalnega dela in ustvarjalnosti. V zvezi s tem se priporoča, da
pristopi k družbenemu dogovoru o spodbujanju in vrednotenju ustvarjalnosti v Jugoslaviji.
Prispevek Sveta zveze SIS-ov pri ustvarjanju boljših možnosti za invetivno in ustvarjalno delo bi bil:
- ustvarjanje boljših materialnih možnosti za izbor in realipriloga poročevalca

zacijo jugoslovanskih projektov na področju tehnološkega
razvoja;
- izboljšanje znanstvene politike in strategije tehnološkega
razvoja predvsem tam, kjer ima združeno delo odločujočo
vlogo;
- samoupravno povezovanje s pomočjo skupnih projektov
razvoja, ki so v interesu celotne države;
- v ugotavljanju skupnih temeljev in kriterijev o vrednotenju znanstvenega dela in rezultatov, ki se ustvarjajo v znanosti;
- v širjenju procesov povezovanja združenega dela in
znanstveno raziskovalnih organizacij;
- dajanju prednosti programom na podlagi domače tehnologije in inovacij s sodobnimi znanstvenimi in tehničnimi
podlagami, na ta način pa bi se krepilo zaupanje v lastno
inventivno delo in ustvarjalnost.
13. Inventivna dejavnost v Jugoslovanski ljudski
armadi
Razvoj inventivne dejavnosti v JLA v kontekstu družbenega
dogovora o spodbujanju in vrednotenju ustvarjalnosti se
odvija organizirano. Tako delujejo organizirane oblike dela, ki
so povezane z uresničevanjem programa razvoja znanosti v
JLA. Koordinacija aktivnosti se je uresničevala prek Zveznega
koordinacijskega odbora za ustvarjalnost. Še naprej pa ostaja
potreba po sodelovanju in koordinaciji, tako da se v tem
smislu zagotovi dinamičen razvoj inovacijskih procesov in
njihovo povezovanje s procesi v širši družbeni skupnosti.
Poleg ostalih so aktualne naloge v tej smeri:
- širjenje motivacij za inventivno delo in izumiteljstvo, da bi
postala udeležba delavcev in pripadnikov JLA množična v
programih inoviranja proizvodnje, tehnoloških postopkov,
pridobivanja novih materialov, odpravljanje uvoznih komponent;
- uveljavljanje inovatorjev, racionalizatorjev in vseh ustvarjalcev na podlagi doseženih rezultatov in projektov in večje
bojne sposobnosti naše družbe;
- še boljše sodelovanje z razvojno raziskovalnimi, zananstvenimi in izobraževalnimi organizacijami z namenom osvajanja novih znanj in uporabe vrhunskih dosežkov v znanosti in
praksi;
- sodelovanje z družbenimi, strokovnimi organizacijami,
Zvezo izumiteljev in Zvezo inženirjev in tehnikov in drugimi
zvezami narodne tehnike zaradi izmenjave informacij in znanja ter prispevka širši uporabi inovacij in iznajdb, kar je zlasti
pomembno za namensko proizvodnjo;
- združevanje prizadevanj pri uresničevanju ciljev strategije tehnološkega razvoja SFRJ.
14. Koordinacijski odbor udeležencev
družbenega dogovora
Udeleženci družbenega dogovora so z namenom popolnejšega uresničevanja družbenega dogovora med prvimi skupnimi aktivnostmi ustanovili poseben koordinacijski odbor, ki
je v preteklem obdobju sprožal in koordiniral akcije udeležencev in bil pobudnik cele vrste rešitev za spremembo pogojev
za pospeševanje tehnološkega razvoja, v zvezi z novimi
gospodarskimi ukrepi oziroma akcijami za širšo uveljavljanje
lastnih dosežkov v izumiteljstvu.
Dosedanje izkušnje pri skupnem organiziranju takšnih
aktivnosti so pokazale, da se uspešneje uresničuje dogovorjena politika, če se izvajajo prevzete obveznosti. Če vsak
udeleženec v danih pogojih organizira in vodi akcijo, da bi se
spremenilo stanje v lastnem okolju, največkrat prek posebnih
organizacijskih oblik, kot so posebni odbori, komisije, sekcije
itd, se po potrebi vključijo in angažirajo tudi drugi udeleženci
družbenega dogovora ali drugi družbeni dejavniki.
Osnovni cilj je bil, da se uresničuje bistvo družbenega
dogovora in da se pri tem doseže racionalen učinek. Posebno
težavo je predstavljalo neangažiranje odoločenega števila
podpisnikov družbenega dogovora. Le-ti niso pokazali dovolj
pripravljenosti, da se vključijo v tekoče akcije niti da inicirajo
lastne.
Koordinacijski odbor si je s svojim delom prizadeval, da
zagotovi kontinuiteto angažiranja in sodelovanje udeležencev
dogovora in je zaradi tega:
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- s posebnimi letnimi programi akcij spodbujal aktivnost
pri reševanju nalog, ki so predvidene z družbenim doao3
vorom;
- koordiniral delo z udeleženci družbenega dogovora,
predvsem pa z odbori in komisijami ter koordinacijskim odborom za izvajanje dogovora v republikah in pokrajinah;
- imel vpogled v spremembe stanja na področju razvoja
inventivnega dela in ustvarjalnosti in v zvezi s tem določal
nove naloge;
- v skladu z 21. členom družbenega dogovora je koordinacijski odbor vsako leto pripravil poročilo o izvajanju družbenega dogovora. Občasno in po potrebi se je o rezultatih
izvajanja dogovora poročalo v Skupščini SFRJ.
Za naslednje obdobje je potrebno določiti čas rednega
obveščanja Skupščine SFRJ. Da bi koordinacijski odbor še
bolj učinkovito deloval, je potrebno ustvariti boljše delovne
pogoje odbora in povsem natančno definirati njegovo vlogo
pri izvajanju družbenega dogovora. Potrebno je definirati
sedež odbora in materialno podlago za delo.
Znano je, da sestavljajo koordinacijski odbor delegati podpisnikov družbenega dogovora (20. člen). Položaj koordinacijskega odbora in njegove naloge so splošno določeni z
družbenim dogovorom, s poslovnikom o delu zbora pa so
širše razčlenjene njegove pristojnosti. Delovni pogoji odbora
morajo biti glede na obveznosti, ki jih ima do podpisnikov
družbenega dogovora, boljši in ne smejo biti odvisni od stališč posameznih udeležencev dogovora. Sedaj je priložnost,
da se tudi ta pomanjkljivost odpravi in da se določijo način in
pogoji za delo koordinacijskega odbora.
Rešitve je potrebno iskati v okviru generalnega sekretariata
Zveznega izvršnega sveta. Z ustanovitvijo bodočega komiteja
za znanost in tehnologijo se odpira možnost profesionalne
trajne rešitve. Alternativno rešitev pa je potrebno iskati v
okviru Gospodarske zbornice Jugoslavije.
Za višino potrebnih materialnih sredstev ni potrebno, da je
fiksna, ampak bi jo opredeljeval akcijski program odbora med
letom.

V dosedanji praksi se je delo odbora odvijalo zlasti zaradi
velike podpore in razumevanja Sveta Zveze sindikatov Jugoslavije, ki je režijske in materialne stroške pokrival tako, da so
bile seje občasno v Svetu ZSJ. Namreč največji del stroškov
priprave seje je nosil Svet ZSJ.
Zaradi tega je potrebno proučiti v prihodnjem predlogu
dopolnitev družbenega dogovora vire financiranja v skladu 7z
obsegom in vsebino dela in akcijski programi podpisnikov.
Potrebno je poudariti, da je imel odbor profesionalno
osebo, ki je opravljala funkcijo sekretarja. Ta oseba je bila po
sklepu ZlS-a razporejena na delo v generalnem sekretariatu s
statusom vodstvenega delavca z nazivom svetovalca generalnega sekretarja ZlS-a. Poslovanje Zveznega koordinacijskega
odbora je finančno spremljal servis za finančna vprašanja ZISa. Ustanavljanje koordinacijskih odborov po republikah in
pokrajinah zahteva, da se razreši problem tesnega sodelovanja in koordinacija s temi telesi v republikah in pokrajinah.
Nujno potrebno je, da udeleženci dogovora ob tej priliki
razrešijo te probleme. Pri izboru sedeža koordinacijskega
odbora je potrebno upoštevati razširjen obseg njegovega
delovanja in potrebo po strokovnih operativnih in organizacijskih delih, katerih vsebina je pretežno medrepubliško pokrajinsko sodelovanje in koordinacija na področju znanstvenoraziskovalnega in tehnološkega razvoja.
★ ★ ★
Podlage za spremembe in dopolnitve družbenega dogovora
imajo funkcijo opominjevalcev, ki naj udeležencem družbenega dogovora omogočijo, da se spremembe in dopolnitve
družbenega dogovora definirajo v kar najkonkretnejši obliki;
dane so opisno in v glavnem glede na naloge, ki bi si jih
podpisniki konkretneje opredelili.
Del sredstev, ki so odobrena s proračunom ZlS-a, je simboličnih In so se aibala
v letu 1980 395.000 din do 245.000 din v letu 1985.

ZVEZNI KOORDINACIJSKI ODBOR ZA
USTVARJALNOST

Beograd, septembra 1986. leta

OSNUTEK DRUŽBENEGA DOGOVORA
o spodbujanju in vrednotenju ustvarjalnosti v SFR
Jugoslaviji, s spremembami in dopolnitvami
Osnutek družbenega dogovora o spodbujanju in
vrednotenju ustvarjalnosti v SFRJ predstavlja prvo
inačico sprememb in dopolnitev tega dokumenta.
Osnutek se je začel pripravljati po sprejetju
pobude, ki jo je dala večina udeležencev družbenega dogovora, da se s spremembami in dopolnitvami natančneje določijo posebne naloge vseh
podpisnikov.
S tem namenom so bile v Zveznem koordinacijskem odboru sprejeta izhodišča za spremembe in
dopolnitve družbenega dogovora o spodbujanju in
vrednotenju ustvarjalnosti v SFRJ.
Inoviranje družbenega dogovora, ki ga je poleg
večine udeležencev podprl tudi Zvezni zbor Skupščini SFRJ ob sprejetju poročila o rezultatih petlet-

Na podlagi 124. člena ustave SFRJ sklenejo Skupščina
Socialistične federativne republike Jugoslavije, Skupščina
Socialistične republike Bosne in Hercegovine, Skupščina
Socialistične republike Črne gore, Sabor Socialistične republike Hrvatske, Sobranje Socialistične republike Makedonije,
Skupščina Socialistične republike Slovenije, Skupščina Soci12

nega dela pri uresničevanju družbenega dogovora,
vsebuje poleg posebnih nalog podpisnikov tudi
predlog, naj bodo podpisniki družbenega dogovora
Skupščina SFRJ in skupščine republik in pokrajin.
Priporoča se, naj bi se postopek sprememb in
dopolnitev družbenega dogovora izvedel v najkrajšem roku, temelji skupnega angažiranja ostajajo
namreč isti, prav tako tudi skupne naloge, posebne
naloge pa lahko definira najbolj natančno vsak udeleženec posebej.
Koordinacijski odbor predlaga, da se osnutek
družbenega dogovora obravnava čimprej in da se
vse pripombe in predlogi pošljejo odboru, da bi se
tako predlog dogovora kar najhitreje pripravil za
sprejetje in podpis.

alistične republike Srbije, Skupščina Socialistične avtonomne
pokrajine Kosovo, Skupščina Socialistične avtonomne pokrajine Vojvodine, Skupščina Gospodarske zbornice Jugoslavije,
Zvezna konferenca SZDL Jugoslavije, Svet Zveze sindikatov
Jugoslavije, Konferenca Zveze socialistične mladine Jugoslavije, Konferenca Narodne tehnike Jugoslavije, Konferenca
priloga poročevalca

Zveze izumiteljev in tehnikov tehničnih izboljšav, Konferenca
Zveze inženirjev in tehnikov Jugoslavije, Svet akademij znanosti, Skupščina Skupnosti univerz in Zveza republiških in
pokrajinskih samoupravnih interesnih skupnosti za znanstvene dejavnosti v SFRJ
DRUŽBENI DOGOVOR
O SPODBUJANJU IN VREDNOTENJU
TEHNOLOŠKE USTVARJALNOSTI V
SOCIALISTIČNI FEDERATIVNI
REPUBLIKI JUGOSLAVIJI
1. člen
Udeleženci tega družbenega dogovora (v nadaljnjem besedilu: udeleženci) določajo skupne osnove delovanja pri spodbujanju in vrednotenju tehnološke ustvarjalnosti delovnih
ljudi na področju izumiteljstva, tehničnih izboljšav, koristnih
predlogov, racionalizacije in drugih oblik tehnološke ustvarjalnosti, prav tako pa tudi skupne in posebne obveznosti za
izvajanje tega družbenega dogovora.
2. člen
Za spodbujanje ustvarjalnosti, s katero se razvija sodobna
domača tehnologija, povečuje proizvodnost družbenega dela,
izboljšuje kakovost proizvodov, postopkov in storitev in razširja materialna osnova združenega dela ter standard delovnih ljudi, prav tako pa tudi zaradi ustvarjanja možnosti za
razširitev tehnološkega sodelovanja na enakopravni podlagi z
drugimi državami in vključevanja v mednarodno delitev dela
na področju tehno'oške ustvarjalnosti, si bodo udeleženci v
okviru svojih pravic in obveznosti prizadevali, da se:
1. zagotovi možnost vsakemu delovnemu človeku, da uresničuje svojo pravico v izražanju ustvarjalnih sposobnosti v
vseh fazah delovnega procesa in se tako potrdi kot ustvarjalna osebnost.
2. samoupravno urejajo in usklajujejo odnosi, s katerimi se
krepi motivacija delavcev za tehnološko ustvarjalnost.
3. v vseh fazah delovnega procesa krepi motivacija delavcev, da z raznimi oblikami tehnološke ustvarjalnosti prispevajo k tehnično-tehnološkemu razvoju, s tem pa tudi povečanju produktivnosti in kakovostnejšemu gospodarjenju.
4. spodbujal medsebojno samoupravno povezovanje in
združevanje organizacij združenega dela in z organizacijami
združenega dela na področju znanosti in razvojno-raziskovalnega dela v skupnih programih sprejemanja novih proizvodov
in tehnologij, pridobivanja, uporabe in izmenjave vseh oblik
tehnoloških inovacij, s katerimi se zagotavlja kakovostnejše
gospodarjenje.
5. razvojna in poslovna politika v največji meri opirata na
lastne ustvarjalne sile.
6. izobraževalni programi na vseh ravneh prilagodijo potrebam priprav za ustvarjalno delo, da se stalno inovira znanje
ob delu in med delom in tako usposabljajo kadri za nadaljnji
razvoj tehnološke ustvarjalnosti.
7. da stalno razvija in izboljšuje sistem tehnično-tehnoloških informacij, ki bo omogočil uporabo najsodobnejših
dosežkov v znanosti in tehnologiji in najširšo uporabo vseh
oblik tehnološke ustvarjalnosti.
8. izpopolnjujejo najrazvitejše oblike širjenja tehnične kulture in izobraževanja predvsem mladih in ustvarjajo najugodnejše možnosti za delo in uveljavljanje organizacij za razvoj
tehnične kulture.
9. z ukrepi ekonomske politike motivirajo organizacije združenega dela, da bodo investicijska politika in izvozni načrti v
največji meri temeljili na znanstvenih projektih ob uporabi
rezultatov domače tehnološke ustvarjalnosti.
10. z moralnimi priznanji, materialnimi nadomestili in
nagradami ustrezno vrednoti ustvarjalno delo, tako da bo
položaj ustvarjalca v družbi v skladu z njegovim prispevkom.
11. z gospodarskimi sejmi in razstavami tehnoloških inovacij spodbuja transfer tehnologije, ki je rezultat domače tehnološke ustvarjalnosti.
priloga poročevalca

3. člen
Udeleženci bodo predlagali najuspešnejše organizacije,
organe in posameznike v tehnološki ustvarjalnosti za
posebna družbena in moralna priznanja, kot so:
1. nagrada AVNOJ-a, nagrade ob dnevu osvoboditve,
nagrade ob dnevu vstaje narodov in narodnosti, nagrade ob
dnevu republike, dnevu Jugoslovanske ljudske armade,
dnevu inovatorjev Jugoslavije, prvomajska nagrada dela in
druge.
2. različna odlikovanja, redi in medalje.
3. diplome, listine, zahvalnice, plakete in druga podobna
priznanja.
4. lastni nazivi.
5. uveljavitev nosilca inventivnega dela in doseženih rezultatov v sredstvih javnega obveščanja (televizija, radio, dnevno
časopisje, strokovno časopisje in drugo).
4. člen
Udeleženci si bodo prizadevali za pravilno materialno vrednotenje tehnološke ustvarjalnosti z materialnimi priznanji, in
to s posebnimi nadomestili in nagradami ter drugimi materialnimi priznanji.
Z materialnimi priznanji so z nadomestili in nagradami v
smislu tega dogovora mišljena predvsem:
1. nadomestila ustvarjalcem za uporabo rezultatov tehnološke ustvarjalnosti, ki prispeva k povečanju dohodka ali zmanjševanju stroškov oziroma izgub v organizacijah združenega
dela.
2. povračila stroškov raziskovanja, razvoja, izdelave prototipov in preverjanja rezultatov tehnološke ustvarjalnosti.
3. nadomestila, ki se kažejo v ugodnejših kriterijih vrednotenja v samoupravnih splošnih aktih za pridobivanje in delitev
osebnega dohodka, dodelitve stanovanja, uporabe letnega
dopusta in podobno.
4. nagrade za razvoj tehnološke ustvarjalnosti, ki jih organizacijam združenega dela podeljujeta Skupščina SFRJ in
Gospodarska zbornica Jugoslavije.
5. nagrade za iznajdbe, ki se ne uporabljajo, so pa zaščitene
s patentom, prav tako pa tudi za tehnološke inovacije, ki se
uporabljajo, ne more pa se neposredno izraziti njihov vpliv na
povečanje dohodka v organizaciji združenega dela, prispevajo pa k izboljšanju delovnih in naravnih pogojev, varstvu
ljudi in premoženja ter varstvu in izboljševanju človekovega
delovnega in življenjskega okolja.
6. nagrade za pobudo in idejni predlog, s katerih razčlenitvijo je ustvarjena tehnološka inovacija, ki v uporabi dosega
pomembne gospodarske rezultate.
7. druge nagrade, ki se lahko materialno izrazijo (šolanje,
specializacija, strokovni obiski drugih organizacij, domačih in
tujih gospodarskih razstav in drugo).
Udeleženci si bodo prizadevali, da se kriteriji in merila za
pridobivanje nadomestil in nagrad vgradijo v samoupravne
splošne akte organizacij združenega dela.
5. člen
Udeleženci si bodo prizadevali, da organizacije združenega
dela, druge samoupravne organizacije oziroma skupnosti s
svojimi samoupravnimi splošnimi akti urejajo:
1. v okviru svojega programa in načrta razvoja planiranje
tehnološkega razvoja na podlagi domačih tehnoloških inovacij, a v skladu s strategijo tehnološkega razvoja SFRJ;
2. planiranje sredstev za uresničevanje načrtov tehnološkega razvoja, za spodbujanje tehnološke ustvarjalnosti in
tudi za materialna in druga priznanja;
3. organizacijo delovanja sistema tehnično-tehnoloških
informacij in varstva tehnoloških inovacij.
6. člen
Po mnenju udeležencev so pri spodbujanju tehnološke
ustvarjalnosti prednostne naslednje naloge: spoznavanje
novih in izboljševanje produktivnih in dobrih tehnologij; osvajanje novih in izboljšanje obstoječih surovin, materialov,
postopkov, proizvodov in hrane; razvijanje organizacije dela
in poslovanja; boljša izkoriščenost naravnih in tehničnih
zmogljivosti, kadrovskih in drugih potencialov; varstvo in
izboljševanje človekovega delovnega in življenskega okolja;
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razvoj informacijskih sistemov; povečanje izvoza in zmanjšanje uvoza; povečanje produktivnosti in konkurenčne sposobnosti v mednarodni kooperaciji, poslovno-tehničnem sodelovanju in transferu tehnologije.
7. člen
Udeleženci prevzemajo v okviru svojih pravic in obveznosti
z namenom ustvarjanja možnosti za stalni razvoj tehnološke
ustvarjalnosti predvsem z naslanjanjem na lastne ustvarjalne
sile posebne obveznosti za izvajanje tega družbenega dogovora, in sicer:
1. Skupščina SFRJ
Določa temelje razvoja znanosti in znanstveno-raziskovalnega in razvojnega dela, ki je pomemben za celotno državo,
zlasti pa:
- strategijo tehnološkega razvoja SFRJ,
- politiko razvoja znanstveno-raziskovalne dejavnosti v
SFRJ,
- družbene plane razvoja (dolgoročne, srednjeročne in
kratkoročne), v njihovem okviru pa tudi ukrepe za spodbujanje tehnološkega razvoja,
- zakonske predpise za uresničevanje strategije in politike
tehnološkega razvoja SFRJ,
- politiko kontinuiranega spremljanja uresničevanja strategije tehnološkega razvoja SFRJ,
- sodeluje pri sprejemanju družbenih dogovorov, ki so
pomembni za tehnološki razvoj SRFJ,
- obravnava poročila pristojnih zveznih organov in organizacij o uresničevanju določene strategije in politike tehnološkega razvoja tega družbenega dogovora in zakonskih predpisov,
- v okviru politike krepitve splošne ljudske obrambe in
družbene samozaščite določa spodbujevalne ukrepe za razvoj tehnološke ustvarjalnosti v Jugoslovanski ljudski armadi,
- določa in dodeljuje posebna družbena priznanja za največje dosežke v tehnološki ustvarjalnost v SFRJ.
2. Skupščine socialističnih republik in socialističnih
avtonomnih pokrajin
Določajo politiko razvoja znanosti in znanstveno-raziskovalnega in razvojnega dela, ki je pomemben za republiko
oziroma avtonomno pokrajino, zlasti pa,
- v skladu s strategijo tehnološkega razvoja Jugoslavije
strategijo tehnološkega razvoja republike oziroma avtonomne pokrajine;,
- politiko razvoja znanstveno-raziskovalne dejavnosti v
republiki oziroma avtonomni pokrajini,
- družbene plane razvoja republike Ozkoma avtonomne
pokrajine (dolgoroočne, srednjeročne in kratkoročne), v njihovih okvirih pa tudi ukrepe za spodbujanje tehnološkega
razvoja,
- zakonske predpise za uresničevanje strategije in politike
tehnološkega razvoja republike oziroma avtonomne pokrajine,
- politiko kontinuiranega spremljanja uresničevanja strategije tehnološkega razvoja SFRJ in strategije tehnološkega
razvoja republike oziroma avtonomne pokrajine,
- sodeluje pri sprejemanju družbenih dogovorov, ki so
pomembni za tehnološki razvoj SFRJ in republike oziroma
avtonomne pokrajine,
- obravnava poročila pristojnih republiških oziroma pokrajinskih organizacij o uresničevanju določene strategije in
politike tehnološkega razvoja tega družbenega dogovora in
zakonskih predpisov,
- določa in dodeljuje posebna družbena priznanja za
dosežke v tehnološki ustvarjalnosti SFRJ, republiki oziroma v
avtonomni pokrajini.
3. Skupščina Gospodarske zbornice Jugoslavije
Z namenom izboljševanja dela in poslovanja bo:
- koordinirala aktivnosti združenega dela pri določanju in
izvajanju strategije tehnološkega razvoja SFRJ,
- prispevala k organiziranju znanstveno-raziskovalnih
organizacij in njihovem samoupravnem povezovanju s proiz14

vodnimi organizacijami pri izdelavi skupnih projektov raziskovanja za potrebe razvoja panog, grupacij in dejavnosti gospodarstva,
- spodbujala motiviranost organizacij združenega dela za
razvijanje in uporabo rezultatov lastne tehnološke ustvarjalnosti, prav tako pa tudi s samoupravnim povezovanjem znanstveno-raziskovalnih organizacij,
- organizirala spremljanje in evidentiranje znanstveno-tehnoloških dosežkov, predvsem spodbujanje organiziranja in
povezovanja virov znanstvenih in tehnoloških informacij,
- prispevala k načrtnemu uposabljanju kadrov za znanstveno-raziskovalno delo, stalno strokovno izpopolnjevanje in
dopolnilno izobraževanje za ustvarjanje in uporabo rezultatov
tehnološke ustvarjalnosti,
- sodelovala v družbenem dogovarjanju in samoupravnem
sporazumevanju na področju tehnološkega razvoja v združenem delu in določila postopek za ceno upravičenosti nabave
tuje tehnologije,
- spremljala in analizirala rezultate uporabe strategije tehnološkega razvoja SFRJ, družbenih dogovorov in zakonskih
predpisov o spodbujanju razvoja in varstvu ter transferu tehnologije in predlagala pristojnim organom ustrezne ukrepe, s
katerimi se zagotavlja popolnejši in hitrejši razvoj tehnološke
ustvarjalnosti v SFRJ,
- spodbujala razvijanje množične tehnološke ustvarjalnosti, organiziranja ustvarjalcev, prav tako pa tudi timskega
znanstveno-raziskovalnega dela pri izboljševanju proizvodnje, kvalitete proizvodov ter organizacije dela in poslovanja.
4. Zvezna konferenca SZDL Jugoslavije
S sprožitvijo in mobilizacijo vseh oblik neposrednega delovanja organizirane fronte socialističnih sil delovnega ljudstva
si bo prizadevala:
- da se s strategijo, družbenimi plani in politiko razvoja
SFRJ uveljavljalo cilji tehnološkega razvoja, prav tako pa tudi
ukrepi za spodbujanje tega razvoja, predvsem z boljšim vrednotenjem in uveljavljanjem ustvarjalnega dela,
- da se razvija ugodnejše družbeno ozračje za razvoj tehnološke ustvarjalnosti, da se premagujejo obstoječi odpori,
tako da bo spodbujala sredstva javnega obveščanja, da se
neposredneje in konkretneje angažirajo pri uresničevanju teh
ciljev,
- za ustvarjanje ugodnejših pogojev za delo družbenih in
strokovnih organizacij, ki se neposredno angažirajo pri spodbujanju in razvoju tehnološke ustvarjalnosti, kot so Zveza
izumiteljev in avtorjev tehničnih izboljšav Jugoslavije, Zveze
inženirjev in tehnikov Jugoslavije, Narodna tehnika Jugoslavije in druge podobne organizacije,
- za oblikovanje kadrovske politike, ki bo v celoti upoštevala in uporabljala kriterije, da se pri razporejanju kadrov na
odgovorne družbene in gospodarske naloge izbirajo kadri, ki
so se potrdili s svojim ustvarjalnim delom, predvsem pa s
svojim odnosom do politike naslanjanja na lastne moči v
tehnološkem razvoju SFRJ,
- za razvoj samoupravnih odnosov v združenem delu, ki
bodo maksimalno uveljavljali tehnološko ustvarjalnost,
- za izboljšanje vseh vidikov koordinacije skupnih aktivnosti, ki jih udeleženci organizirajo pri izvajanju tega družbenega dogovora.
5. Svet Zveze sindikatov Jugoslavije
Pri ustvarjanju ugodnejših družbenih možnosti za razvoj
tehnološke ustvarjalnosti v organizacijah združenega dela in
uveljavljanju tehnološke ustvarjalnosti delovnih ljudi si bo
prizadeval za:
- usposabljanje delavcev za razvoj samoupravnih odnosov
na področju tehnološke ustvarjalnosti, za ustvarjalen odnos
do dela in delovnih nalog, za kvalificirano udeležbo pri izboru
poslovne in razvojne politike organizacije združenega dela in
gospodarstva v celoti,
- organiziranje osnovnih in drugih organizacij sindikata, z
namenom sproženja pobude, da se tehnološka ustvarjalnost
ustrezno vrednoti, ustvarjalci pa cenijo glede na prispevek k
uspehu kolektiva in gospodarstva v celoti.
- uveljavljanje neposrednih oblik ugotavljanja rezultatov
dela na podlagi ustvarjalnega prispevka in na tej podlagi
ustrezne delitve dohodka,
priloga poročevalca

- za boljše vrednotenje ustvarjalnega dela v znanosti,
znanstveno-raziskovalnih organizacijah, razvojno-raziskovalnem delu in organizacijah združenega dela, upoštevajoč
predvsem gospodarske učinke, dosežene z uporabo rezultatov ustvarjalnega dela,
- za razvijanje notranjih odnosov v organizacijah združenega dela, ki podpirajo razvoj ustvarjalnosti in zagotavljajo
večjo motivacijo delavcev za ustvarjalno delo,
- za doslednejše izvajanje zakonskih in drugih predpisov in
samoupravnih splošnih aktov, s katerimi se spodbuja tehnološka ustvarjalnost,
- za razvijanje proizvodnih delovnih tekmovanj, uvajanje
nagradnih natečajev, organiziranje srečanj znanih ustvarjalcev, da bi se izmenjalo znanje in izkušnje ter druge aktivnosti,
ki so pomembne za motivacijo delavcev da pridobivajo nova
znanja, spoznavajo nove tehnologije in uveljavljajo ustvarjalno delo,
- samoupravno urejanje odnosov, s katerimi pridejo družbene opredelitve v razvoju tehnološke ustvarjalnosti, konkretne rešitve, merila in kriterije, ki prispevajo k uveljavljanju
ustvarjalcev in razvoju tehnološke ustvarjalnosti,
- sprožanje pobud za ustvarjanje in usposabljanje razvojnih jeder v vsaki temeljni organizaciji združenega dela za
organiziranje množičnega in timskega ustvarjalnega dela pri
inoviranju proizvodnje, razvojno-razsikovalnih nalogah in
izboljševanju dela in poslovanja,
- samoupravno povezovanje razvojno-raziskovalnih zmogljivosti prek samoupravnih interesnih skupnosti z namenom
tehnološkega razvoja, ki temelji na dolgoročnih razvojnih
programih,
- prispevek k uresničevanju programov izobraževanja z
vsebinami o ekonomskem in družbenem pomenu tehnološke
ustvarjalnosti, prav tako pa tudi varstva in transfera rezultatov
tehnološke ustvarjalnosti,
- ustvarjanje ugodnejših družbenih in materialnih možnosti za organiziranje in neposredno delovanje v organizacijah
združenega dela, družbenih in strokovnih organizacij, ki delujejo pri spodbujanju in razvoju tehnološke ustvarjalnosti in
razvijanju tehnične kulture, kot so organizacije izumiteljev in
avtorjev tehničnih izboljšav, inženirjev in tehnikov, narodne
tehnike in druge podobne organizacije,
- dodelitev družbenih priznanj, s katerimi se nagrajujejo
uspešni ustvarjalni dosežki.
6. Konferenca Zveze socialistične mladine Jugoslavije
Z usposabljanjem mladih za ustvarjalno delo na vseh
področjih, kjer se mladi nahajajo med procesom izobraževanja in dela, si bo prizadevala:
- za načrtovanje in programiranje posebnih akcij pri delu z
mladimi, s katerimi se bo razvijal njihov interes za znanstvenorazvojno raziskovalno in splošno ustvarjalno delo in pridobivanje novih znanj,
- organizirano delovanje v združenem delu, da bi se mladi
angažirali pri programih in nalogah, kjer se bodo izrazile in
uveljavile njihove ustvarjalne sposobnosti,
- akcije, ki bodo prispevale, da bosta šolanje in izobraževanje mladih generacij usmerjena v smeri izbiranja in pridobivanja temeljnih poklicev, s katerimi se mladi vključujejo v tiste
dejavnosti, ki so potrebne gospodarstvu in za katere je le-to
zainteresirano,
- krepitev in razvijanje oblik družbenega angažiranja mladih, s katerimi se pridobivajo nova znanja, uveljavljajo mladi
talenti, raziskovalci in ustvarjalci, kot so mladi raziskovalci,
mladi inovatorji, mladi tehniki, šolske zadruge, festival dela in
ustvarjalnosti mladih in podobno,
- razvijanje tehnične kulture, tako da se še najmlajši seznanjajo s sodobnimi tehnologijami prihodnosti, pridobivanje
novih znanj, predvsem z uporabo tega znanja, da bi se razvila
humana družba prihodnosti,
- opremljanje šolskih kabinetov, uporabo sodobnih pedagoških metod in novih učil, tesno sodelovanje izobraževanja
in proizvodnje, izobraževanja in zananstveno-raziskovalnega
in razvojnega dela,
- razvijanje obstoječih in razvijanje novih institucij, ki spodbujajo in motivirajo mlade, da izpopolnijo obstoječa in pridobivajo nova znanja,
- za izboljšanje dela Titovega sklada in krepitev njegove
priloga poročevalca

osnove, da bi tako mladi talenti imeli možnost za svoj razvoj in
prispevek k tehnološkemu razvoju države.
7. Konferenca Narodne tehnike Jugoslavije
Z razvijanjem tehnične kulture in širjenja znanja o pomenu
tehnike bo:
- na podlagi strategije tehnološkega razvoja SFRJ na
področju razvoja tehnične kulture in čim večje množičnosti
zvez in društev uvajala nove vidike sodelovanja in dela predvsem pri delu z otroki in mladino, kot so aktivi mladih inovatorjev, razne tehnične sekcije in šolske zadruge,
- ustvarjala ugodnejše možnosti za organiziranje in delo
Zveze izumiteljev in avtorjev tehničnih izboljšav Jugoslavije v
temeljnih organizacijah združenega dela in širše v družbi.
- krepila in razširjanja medsebojno sodelovanje posebnih
zvez Narodni tehnike, predvsem tistih, katerih dejavnost prispeva k pridobivanju znanja, ki je potrebno za razvoj splošne
ljudske obrambe in družbene samozaščite (Zveza radioamaterjev, Avtomoto zveza, Zveza jadralcev in podobno),
- razvijala proizvodna tekmovanja z namenom njihove čim
večje množičnosti in spreminjanja v gibanje, ki se prizadeva
za povečanje produktivnosti dela in poslovanja ter izboljšanje
kvalitete,
- prispevala predvsem prek izobraževalnih organizacij k
usposabljanju kadrov za združeno delo, izobraževanje ob
delu, permanentnem izobraževanju, da bi se dvignila raven
kulture dela in ustvarjalnosti,
- spodbujala razvijanje različnih oblik dela v organizacijah
združenega dela pri razvijanju tehnične kulture, zlasti prek
družbenih in strokovnih organizacij, kot so Zveza izumiteljev
in avtorjev tehničnih izboljšav Jugoslavije in Zveza inženirjev
in tehnikov Jugoslavije,
- posebno pozornost poklanjala mladim talentom in jih s
svojimi akcijami uveljavljala in usmerjala, da bi se razvili v
vrhunske strokovnjake in ustvarjalce,
- v nadaljnjem procesu razvoja tehnične kulture vključevala
vse družbene subjekte, ki s svojo neposredno aktivnostjo
vplivajo na razvoj in popularizacijo tehnične kulture.
8. Konferenca Zveze izumiteljev in avtorjev tehničnih
izboljšav Jugoslavije
Zaradi ustvarjanja ugodnejših možnosti za organiziranje in
delo izumiteljev, avtorjev tehničnih izboljšav in drugih ustvarjalcev bo:
- zbirala in organizirala ustvarjalce in delovne ljudi, ki težijo
k ustvarjalnosti, v aktive Zveze in druge oblike angažiranja, da
bi bilo uspešnejše delo pri izboljševanju tehnologije, organizacije dela in vseh vidikov poslovanja,
- prispevala k samoupravnemu urejanju vseh vprašanj,
pomembnih za razvoj tehnološke ustvarjalnosti in razvoj
zakonskega sistema varstva in transfera rezultatov tehnične
ustvarjalnosti,
- prispevala k določanju ciljev tehnološkega razvoja in
ustvarjalnosti v organizacijah združenega dela in na tej podlagi k izboru poslovne in razvojne politike,
- uveljavljala ustvarjalne rezultate delavcev in si prizadevala
za njihovo ustrezno materialno in družbeno vrednotenje,
- prispevala k razvoju ustvarjalnih procesov v združenem
delu in povezovanju ustvarjalnega dela delavcev v proizvodnji, razvojno-raziskovalnemu delu in znanosti,
- sodelovala z družbenopolitičnimi organizacijami, družbenimi in strokovnimi organizacijami, da bi se razvijalo množično ustvarjalno delo v združenem delu,
- prispevala k uresničevanju strategije tehnološkega razvoja SFRJ in širjenja zavesti o pomenu ustvarjalnega dela v
vseh okoljih, predvsem pa v združenem delu.
9. Konferenca Zveze inženirjev in tehnikov Jugoslavije bo:
- prispevala k uresničevanju načrtov družbenega razvoja s
predlaganjem akcij in ukrepov, ki temeljijo na znanstvenih
spoznanjih in sodobnih tehnično-tehnoloških dosežkih,
- razvijala raznovrstne oblike inoviranja znanja kadrov v
gospodarstvu in prispevala k posodabljanju izobraževalnih
programov na visokošolskih ustanovah,
- uveljavljala ustvarjalne rezultate delavcev in si prizadevala
za njihovo ustrezno materialno in družbeno vrednotenje,
- prispevala k samoupravnemu združevanju in združevanju
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razvojno-raziskovalnih zmogljivosti in izboru razvojnih programov, ki omogočajo perspektivno in stabilno delo gospodarstva,
- prispevala k uresničevanju strategije tehnološkega razvoja SFRJ.
10. Skupščina Skupnosti univerz bo:
- razvijala pobude za posodabljanje izobraževalnih programov na visokošolskih ustanovah in v tej smeri spodbujala
sodelovanje z univerzo,
- prispevala k zagotavljanju možnosti za nabavo sodobne
opreme na fakultetah,
- razvijala sodelovanje in samoupravno povezovanje univerz in gospodarstva prek programov, ki zagotavljajo hitrejši
gospodarski razvoj in večjo konkurenčno sposobnost našega
gospodarstva na svetovnem tržišču,
- vzdrževala obstoječe in razvijala nove oblike znanstve-1
nega in tehničnega sodelovanja z izobraževalnimi institucijami v svetu, da bi se uveljavljajo najnovejše znanje v znanosti
in tehnologiji.
- bolj sodelovala s svetom akademij znanosti in svetom
Zveze republiških in pokrajinskih interesnih skupnosti za
znanstvene dejavnosti v SFRJ in prispevala k večjemu uveljavljanju znanosti in ustvarjalnosti s predlaganjem konkretnih
oblik družbenega vrednotenja znanstvenih dosežkov.
11. Svet akademij znanosti bo:
- prispeval k razvijanju kriterijev za ustanavljanje znanstvenih institucij in pridobivanje znanstvenih nazivov, in to z
namenom stalnega dvigovanja ravni znanja in njegove
uspešne uporabe v praksi,
- prispeval k uresničevanju strateških ciljev razvoja znano-,
sti in znanstveno-raziskovalne dejavnosti,
- razvijal sodelovanje z vsemi oblikami samoupravnega
organiziranja institucij v znanosti, izobraževanju in proizvodnji, predvsem pa za izboljševanje vseh vidikov sodelovanja
akademij znanosti v SFRJ,
- prispeval k analiziranju in ugotavljanju dosežene stopnje
tehnično-tehnološkega razvoja, prav tako tudi nadaljnjega
izboljševanja tega razvoja, predvsem z znanstvenim, kulturnim in tehnično-tehnološkim razvojem v gospodarstvu.
12. Svet Zveze republiških in pokrajinskih samoupravnih
interesnih skupnosti za znanstvene dejavnosti v SFRJ bo:
- si prizadeval za ustvarjanje boljših možnosti za izbor in
realizacijo jugoslovanskih projektov na področju tehnološkega razvoja.
- prispeval k širjenju znanstvene politike in strategije tehnološkega razvoja v skladu z zahtevami združenega dela in
potrebo, da združeno delo odločilno vpliva na izbor razvojnih
programov,
- prispeval k samoupravnemu združevanju samoupravnih
interesnih skupnosti s skupnimi razvojnimi projekti, ki so v
interesu celotne države,
- deloval pri ugotavljanju skupnih osnov in kriterijev o
vrednotenju znanstvenega dela in znanstvenih dosežkov,
- prispeval k povezovanju združenega dela in znanstvenoraziskovalnih organizacij,
- si prizadeval zagotoviti prednostni program z domačo
tehnologijo, ki bo temeljila na sodobnih znanstvenih in tehnoloških dosežkih,
8. člen
Udeleženci bodo ustanovili za spodbujanje skupnih aktivnosti usmerjanja in usklajevanja dela pri realizaciji tega družbenega dogovora in boljše koordinacije k ustreznimi aktivnostmi v republikah oziroma pokrajinah koordinacijski odbor
za koordinacijo aktivnosti na področju tehnološke ustvarjalnosti v SFRJ (v nadaljnjem besedilu: koordinacijski odbor).
Koordinacijski odbor sestavljajo delegati udeležencev.
Udeleženci delegirajo po enega člana koordinacijskega
odbora in enega namestnika člana.
Predsedniki republiških oziroma pokrajinskih koordinacijskih odborov sodelujejo po funkciji pri delu koordinacijskega
odbora zaradi koordinacije, sodelovanja in usmerjanja skupnih aktivnosti ključnih vprašanj razvoja tehnološke ustvarjalnosti.
Koordinacijski odbor sprejme poslovnik o svojem delu.
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9. člen
Mandat delegata v koordinacijskem odboru in njegovega
namestnika traja 4 leta. Delegat in namestniki se lahko zamenjajo tudi pred iztekom mandata, če spremenijo delovno
področje in delegatsko bazo ali če ne morejo iz drugih razlogov uspešno opravljati delegatslke funkcije.
Delegati in njihovi namestniki so lahko delegirani v koordinacijski odbor še za eno mandatno obdobje, če s svojim
delom prispevajo k uresničevanju tega družbenega dogovora.
10. člen
Koordinacijski odbor izbere iz vrst delegatov predsednika
in namestnika predsednika koordinacijskega odbora.
Mandat predsednika in namestnika predsednika traja štiri
leta.
Predsednik koordinacijskega odbora organizira delo koordinacijskega odbora, sklicuje in vodi seje. Če je predsednik
odsoten, ga nadomešča njegov namestnik.
11. člen
Udeleženci sporazumno določijo sedež koordinacijskega
odbora, ki naj bo v okviru obstoječe organizacije enega od
udeležencev.
Sedež koordinacijskega odbora je v prvem mandatnem
obdobju v Zveznem izvršnem svetu - Zveznem komiteju za
znanost in tehnologijo.
12. člen
Koordinacijski odbor imenuje za racionalnejše in uspešnejše organiziranje aktivnosti koordinacijskega odbora sekretarja koordinacijskega odbora.
Sekretar koordinacijskega odbora opravlja strokovna in
organizacijska dela, koordinira, proučuje in analizira določena vprašanja, predloge sklepov koordinacijskega odbora in
spremljanja njihove realizacije.
Sekretar koordinacijskega odbora je stalno zaposlen v
koordinacijskem odboru.
Sekretar koordinacijskega odbora se imenuje za obdobje
štirih let.
Sekretar koordinacijskega odbora je lahko ponovno imenovan na isto dolžnost, lahko pa je tudi pred iztekom mandatnega obdobja zamenjan, če uspešno ne opravlja svojih nalog.
Sekretar koordinacijskega odbora odgovarja za svoje delo
predsedniku koordinacijskega odbora in koordinacijskemu
odboru.
13. člen
Sredstva za delo koordinacijskega odbora se zagotavljajo iz
proračuna federacije in so namenjena za delo koordinacijskega odbora.
Financiranje skupnih aktivnosti s posebnimi akcijami se
odvija po posebnem programu, v katerem udeleženci združujejo sredstva za izvajanje teh aktivnosti.
14. člen
Udeleženci se zavezujejo, da bodo najmanj enkrat letno
obravnavali izvajanje tega družbenega dogovora, in to na
podlagi poročila, ki ga bo predložil koordinacijski odbor.
15. člen
Spremembe in dopolnitve tega dogovora lahko predlaga
vsak udeleženec.
Spremembe in dopolnitve tega družbenega dogovora se
opravijo na način in po postopku, ki veljata tudi za njegovo
sklenitev.
16. člen
Ko začne veljati ta družbeni dogovor, preneha veljati družbeni dogovor o spodbujanju in vrednotenju ustvarjalnosti
(Uradni list SFRJ, št. 31/77).
17. člen
Ta družbeni dogovor začne veljati dan po objavi v Uradnem
listu SFRJ.
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PREDLOG ZA SOGLASJE
h kandidaturi Ragbi zveze Jugoslavije za
organizacijo mladinskega prvenstva Mednarodne
amaterske federacije v ragbiju (FIRA), ki bo leta
1988 v Makarski (ESA-150)
bo prispevalo k nadaljnjemu uveljavljanju in ugledu socialistične Jugoslavije.
Potrebno je poudariti, da bodo vsi udeleženci sami nosili
vse stroške potovanja in bivanja, Makarska, ki pa je izrazito
turistično območje, pa ima za organizacijo tega tekmovanja
velik interes v športnem in turističnem pogledu.
V skladu z družbenim dogovorom o pogojih organiziranja
in skupnega financiranja mednarodnih športnih tekmovanj, ki
še odvijajo v Jugoslaviji, vam v prilogi pošiljamo »Športna,
ekonomska in družbenopolitična upravičenost organiziranja
mladinskega prvenstva FIRA 1988. leta v Makarski« in prosimo zgornji naslov za pismeno soglasje, da je Makarska
organizator omenjenega prvenstva. Ker se za to tekmovanje
ne predvideva investicijska poraba in ker se ne zahteva sofinanciranje, pričakujemo vaš hiter in pozitiven odgovor.

Split, 13. novembra 1986
RAGBI ZVEZA JUGOSLAVIJE
Občina Makarska in Ragbi zveza Jugoslavije nameravata
organizirati spomladi, leta 1988 sedemdnevno mladinsko
prvenstvo Mednarodne amaterske federacije v ragbiju (FIRA),
na katerem bi nastopilo 15 držav iz Evrope in Afrike s približno
450 udeleženci.
Za to manifestacijo obstajajo v Makarski vsi potrebni pogoji
(igrišča za tekmovanje in trening ter objekti za namestitev),
Ragbi zveza Jugoslavije in Makarska pa razpolagata tudi s
solidnim kadrovskim potencialom.
Vse to zagotavlja, da bo prireditev dobro organizirana, kar

ŠPORTNA, EKONOMSKA
IN DRUŽBENOPOLITIČNA
UPRAVIČENOST ORGANIZIRANJA
MLADINSKEGA PRVENSTVA FIRA
1988 leta v MAKARSKI
Prvenstvo FIRA v ragbiju za mladince, ki se načrtuje od 29.
3. do 3. 4. 1988. leta v Makarski, je športna manifestacija
velikega organizacijskega obsega. To je tekmovanje najkvalitetnejših mladih tekmovalcev ragbija iz držav, ki jih zaiema
FIRA.
Ta manifestacija je posebnega pomena za razvoj ragbija v
Jugoslaviji in je svojevrsten prispevek k uveljavljanju naše
države na mednarodnem prizorišču.
Mladinsko prvenstvo FIRA se kontinuirano odvija od leta
1969. Organizatorji so bili Barcelona, Vicky, Casablanca, Rim,
Bukarešta, Heidelberg, Madrid, Albi, Hibversum, Parma, Lizbona, Tunis, Madrid, Ženeva, Casablanca, Varšava, Bruxelles
in Bukarešta. Leta 1987 bo gostitelj Zahodni Berlin.
Glede na razvoj mladinskega ragbija v svetu, športno tradicijo Makarske in poseben ugled Jugoslavije v FIRA in svetu, je
interes za to prvenstvo velik in zato se pričakuje, da bi leta
1988 na mladinskem prvenstvu FIRA sodelovalo najmanj 14
držav. 10. junija 1985 je Izvršni svet Skupščine občine Makarska po pripravljalnih delih, ki jih je opravila Ragbi zveza
Jugoslavije, podal kandidaturo, Kongres FIRA v Rimu pa je
istega leta sprejel to kandidaturo.
Skupščina občine Makarska je na 42. seji Zbora združenega
dela in 40. seji Zbora krajevnih skupnosti, ki je bila 15. aprila
1986, in 18. seji skupščine Samoupravne interesne skupnosti
za telesno kulturo občine Makarska, ki je bila 23. marca 1986.
leta, sprejela sklep o organiziranju mladinskega prvenstva
FIRA leta 1988.
Za občino Makarska in njenih 20.000 prebivalcev lahko
rečemo, da je športna. Danes v naši občini v 12 športnih
panog sodeluje več kot 1250 aktivnih športnikov, ki redno
sistematično tekmujejo.
Množično podlago različnim športnim organizacijam predstavlja več kot 2.200 registriranih članov.
Posebno je viden razvoj ragbija, ki ima v Makarski dolgo
priloga poročevalca
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tradicijo, če upoštevamo, da je ragbi v Jugoslaviji mlad šport.
Ragbi klub »Energoinvest« je bil ustanovljen 1968. leta in je
dosegel vidne rezultate. Danes ima več kot 140 registriranih
članov, večji del teh članov tekmuje, in to vseh starosti, od
kadetov do članov in veteranov.
Svojo ljubezen do športa in organizacijske sposobnosti sta
to mesto in občina pokazala ob organiziranju VIII. mediteranskih iger leta 1979. Takrat je bil v Makarski zgrajen športni
center, kjer so se odvijala tekmovanja v nogometu in ragbiju.
V makarski občini obstajata še dva travnata terena, in to v
Baški vodi (oddaljen 9 km) in Tučepih (oddaljen 4 km), ter
pomožni teren v športnem centru, ki bo do začetka tega
tekmovanja obnovljen in urejen, da bi se lahko na njem
odvijala manj pomembna tekmovanja, prav tako pa tudi treningi. Ti tereni ustrezajo kriterijem FIRA.
Makarska je eno od najlepših letovišč na naši obali in ima
vse možnosti za organizacijo takšnega tekmovanja.
Poleg lastnih športnih in drugih javnih delavcev bi pri organizaciji prvenstva aktivno sodelovali strokovni delavci iz drugih ragbi klubov iz cele Jugoslavije, predvsem pa strokovni
delavci Ragbi zveze Jugoslavije.
Ustrezni tereni, namestitvene zmogljivosti, oprema, spremljevalne vsebine in službe so že sedaj prisotne pri ponudbi
naše turistične regije, ki ima med turistično sezono pravzaprav vsak dan eno prvenstvo v organizaciji, ker smo vsak dan
gostitelji več kot stotisočev ljudi iz različnih krajev sveta.
Posebno pomembno je, da se prvenstvo organizira v aprilu,
to je v predsezoni, ko vsaka izpolnitev zmogljivosti prispeva k
boljšemu celotnemu poslovanju turističnega gospodarstva v
celoti. Namreč, vsak udeleženec plača penzion 30 ameriških
dolarjev dnevno.
Organiziranje tega prvenstva leta 1988 bi v veliki meri prispevalo k napredku in popularizaciji ragbija v Jugoslaviji
osvajanju novih turističnih poti v svet, za Makarsko in Jugoslavijo pa bi to pomenilo še večje uveljavljanje v svetu in to ne
samo na področju športa, ampak tudi širše.
Po pravilih FIRA nosijo vsi udeleženci sami svoje stroške
(prevoz, namestitev in prehrana). Vsaka država udeleženec
prvenstva bo imela 30 predstavnikov, tako da bo v sedmih
dneh, kolikor bo trajalo prvenstvo, v makarskih hotelih bivalo
približno 400 športnikov in njihovih spremljevalcev, temu številu pa je treba prišteti še 50 funkcionarjev FIRA in na stotine
navijačev, staršev in novinarjev iz tujine.
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Organizatorji morajo zagotoviti:
1. Najmanj tri ustrezna ragbi igrišča, ki morajo biti na razpolago sedem dni (od ponedeljka do nedelje) z vsemi
spremljevalnimi vsebinami.
2. Dovolj postelj za vse udeležence turnirja v hotelih A in B
kategorije in to po želji udeleženca.
3. Prevoz vseh moštev in funkcionarjev FIRA od najbližjega
letališča, železniške postaje ali trajektnega pristanišča do
hotela in nazaj, če moštvo ne prispe z lastnim avtobusom.
4. Prevoz z avtobusom vsakega moštva od hotela do igrišča
in nazaj za trening in tekmovanje (trije treningi in tri
tekme za vsako moštvo).
5. Prevoz sodnikov, delegatov in funkcionarjev FIRA od
hotela do igrišča in nazaj.
6. Vsakemu moštvu vodiča za čas trajanja turnirja, po možnosti z znanjem ustreznega jezika.
7. Organizirano medicinsko službo, vključno z nuđenjem
prve pomoči brez nadomestila.
8. Pet republiških in zveznih sodnikov kot dopolnitev ali
zamenjavo delegiranim sodnikom.
9 Izdajanje biltena (približno 600 primerkov) z vsemi
potrebnimi informacijami o turnirju in mestu gostitelju.
10. Za vse člane FIRA in vodstva moštev približno 60 kompletov (bilten, prospekti, razglednice, blok za pisanje, svinčnik in drugi majhni spominki).
11. Priložnostni spominek za vsakega udeleženca turnirja
(približno 600 primerkov), npr. značke, plakat, medalja,
majica z napisom in maskoto, nalepka in podobno.
12. Pokal za moštva, ki so uvrščena od 2. do 5. mesta.
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13. Zaključno skupno večerjo za vse udeležence turnirja, na
kateri se po protokolu proglasi zmagovalec.
14. Bivanje enega sodnika mednarodnega ranga za finalno
srečanje v trajanju štirih dni.
15. Sprejem s koktejlom za vodstva delegacij, trenerje in
člane FIRA (približno 80 ljudi)
16. Eno kulturno-zabavno prireditev.
17. Tri večerje za 25 oseb (FIRA, sodniki in trenerji).
18. Stroške za delo Organizacijskega odbora, vključno z
bivanjem v Makarski za člane, ki niso iz Makarske.
19. Vse, kar je potrebno za normalno odvijanje turnirja (npr.
žoge, čaj za trening in tekmovanje, zastave, plakat, prostore za razne sestanke itd.).
Pri kandidaturi za organiziranje tega prvenstva so se upoštevali v prvi vrsti propagandni in ekonomski učinki prvenstva
v Makarski kot turističnem središču.
Celotno organizacijo prvenstva bo izvedel organizacijski
odbor na čelu s predsednikom občinske skupščine.
Sredstva 30 ameriških dolarjev na osebo dnevno, ki jih
zagotovi vsak udeleženec prvenstva, prav tako pa tudi del
prihodka od vstopnic, reklam in drugih aktivnosti, so dovolj za
pokritje vseh navedenih stroškov, celo več, pričakujemo tudi
suficit prihodkov, ki bi lahko prispeval k še hitrejšemu razvoju
in popularizaciji ragbija.
Split, 3.11.1986
Makarska, 6.11.1986
Predsednik
Predsednik
Ragbi zveze Jugoslavije
Skupščine občine Makarska
Damir Dumanič, dipl. ing., I. r.
Radovan Ivičevič, dipl. oec.
I. r.
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