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SKUPŠČINA
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE
Na podlagi prvega odstavka 168. člena ustave Socialistične republike Slovenije ter drugega odstavka 17.,člena
zakona o volitvah in delegiranju v skupščine (Uradni list
SRS, št. 24/77, 22/81 in 36/85) izdajam
ODLOK
o razpisu splošnih volitev članov delegacij v
temeljnih samoupravnih organizacijah in
skupnostih ter splošnega glasovanja o
izvolitvi v družbenopolitične zbore skupščin
družbenopolitičnih skupnosti
i.
Razpisujem splošne volitve članov delegacij za delegiranje v skupščine družbenopolitičnih skupnosti in samoupravnih interesnih skupnosti na področjih vzgoje in izobraževanja, raziskovalne dejavnosti, kulture, zdravst\<9 ter
socialnega varstva, ki enakopravno odločajo s pristojnimi
zbori skupščin družbenopolitičnih skupnosti v Socialistični republiki Sloveniji ter splošno glasovanje o izvolitvi
delegatov v družbenopolitične zbore skupščin družbenopolitičnih skupnosti v Socialistični republiki Slovenije.
II.
1 Splošne volitve članov delegacij v temeljnih organizacijah združenega dela in v delovnih skupnostih, ki opravljajo dela skupnega pomena za več organizacij združenega dela, delovnih ljudi, ki delajo v obrtni in podobnih
dejavnostih z delovnimi sredstvi, na katerih ima kdo lastninsko pravico in delavcev, s katerimi združujejo svoje
delo in delovna sredstva, organiziranih v skupnosti in
druge z zakonom določene oblike združevanja, v delovnih

skupnostih državnih organov, družbenopolitičnih organizacij, družbenih organizacij in društev in v drugih delovnih
skupnostih, ki niso organizirane kot organizacije združenega dela, kakor tudi splošne volitve članov delegacij
aktivnih vojaških oseb in civilnih oseb v službi v oboroženih silah Socialistične federativne republike Jugoslavije
bodo v četrtek, dne 13. marca 1986.
2. Splošne volitve članov delegacij v krajevnih skupnostih in splošne volitve članov delegacij delovnih ljudi, ki
delajo v kmetijski dejavnosti z delovnimi sredstvi, na katerih ima kdo lastninsko pravico in delavcev, s katerimi
združujejo svoje delo in delovna sredstva, organiziranih v
skupnosti in druge z zakonom določene oblike združevanja, bodo v nedeljo, dne 16. marca 1986.
III.
Splošno glasovanje o izvolitvi delegatov v družbenopolitične zbore občinskih skupščin v Socialistični repubjiki
Sloveniji bo v nedeljo, dne 16. marca 1986.
IV.
Glasovanje v družbenopolitičnih zborih vseh občinskih
skupščin in skupščin skupnosti občin kot posebnih družbenopolitičnih skupnosti v Socialistični republiki Sloveniji
za izvolitev delegatov v Družbenopolitični zbor Skupščine
SR Slovenije bo v ponedeljek, dne 14. aprila 1986.
V.
Za izvršitev tega odloka skrbi Republiška volilna komisija.
Številka: 020-20/86, 02003-1/86
Ljubljana, dne 17. januarja 1986
Predsednik
Skupščine Socialistične republike Slovenije
Vinko Hafner I. r.

OSNUTEK DRUŽBENEGA DOGOVORA
o skupnih akcijah za preprečevanje onesnaževanja in izboljšanje kakovosti vođa v
porečju reke Save
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SKUPŠČINA
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE
Na podlagi prvega odstavka 4. člena zakona o volitvah in
odpoklicu Predsedstva Socialistične republike Slovenije
(Uradni list SRS, št. 39/81) izdajam
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Razpisujem volitve predsednika in članov Predsedstva
Socialistične republike Slovenije.
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Predsednik
Skupščine Socialistične republike Slovenije
Vinko Hafner I. r.

STALNA KONFERENCA MEST IN OBČIN
JUGOSLAVIJE
dogovoraaC'iSkl °dbor 23

izva an e

OSNUTEK

DRUŽBENEGA DOGOVORA

o skupnih

i

akcijah

onesnaženja
v porečju

i družbenega

in

reke

za preprečevanje

izboljšanje

Na razširjeni seji koordinacijskega odbora za izvajanje
družbenega dogovora o zaščiti voda v porečju reke Save,
bila je 24. decembra 1985 v Šabcu, je bilo obdelano novelirano besedilo družbenega dogovora o skupnih akcijah pri
preprečevanju onesnaževanja in izboljševanju kakovosti
voda v porečju reke Save.
Poleg predstavnikov mest, članov koordinacijskega
odbora, so bili na seji tudi predstavniki Sabora SR Hrvatske, Skupščine SR Bosne in Hercegovine, Skupščine SR
Srbije in Skupščine Socialistične avtonomne pokrajine
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Vojvodine.
Na podlagi pripomb, predlogov in mnenj, ki s bili podani
na seji koordinacijskega odbora pri Stalni konferenci mest
in občin Jugoslavije, je bilo pripravljeno novo besedilo
osnutka, ki se pošilja v obravnavo vsem podpisnicam
družbenega dogovora.
V izdelanem besedilu so deli, ki se spreminjajo in dopolnjujejo natisnjeni z velikimi črkami glede na prvotno besedilo družbenega dogovora, objavljenega v Uradnem listu
SFRJ št. 5/80.
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SKIH OBČIN Zveza mest in občin SR Hrvatske, Skupnost
občin in mest SR Bosne in Hercegovine, SKUPNOST OBČIN
SR SRBIJE in Stalna konferenca mest in občin Jugoslavije,
sklenejo
DRUŽBENI DOGOVOR
O SKUPNIH AKCIJAH ZA
PREPREČEVANJE ONESNAŽEVANJA IN
IZBOLJŠEVANJE KAKOVOSTI VODA V
POREČJU REKE SAVE
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1.člen
UDELEŽENCI TEGA DRUŽBENEGA DOGOVORA Z DRUŽBENIM DOGOVOROM O SKUPNIH AKCIJAH PRI PREPREČEVANJU ONESNAŽEVANJA IN IZBOLJŠEVANJU KAKOVOSTI
VODA V POREČJU REKE SAVE, SAMOUPRAVNO UREJAJO
IN USMERJAJO ODNOSE IN DEJAVNOSJI PRI ZAŠČITI REKE
SAVE IN NJENtH PRITOKOV, KI SO ŠIRŠEGA DRUŽBENEGA
POMENA, DOLOČAJO CILJE IN VSEBINE DOGOVARJANJ,
OBVEZE UDELEŽENCEV IN DRUGE UKREPE, KI SO
POTREBNI PRI URESNIČITVI TEGA DRUŽBENEGA DOGOVORA.
2. člen
Izhajajoč iz skupnega DRUŽBENEGA interesa udeležencev
tega družbenega dogovora in pomena zaščite voda reke Save
in voda njenega porečnega območja pred onesnaževanjem in
ohranitve naravnih pogojev za potrebe DRUŽBENEGA,
aospodarskega in kulturnega razvoja tega območja, kot tudi
dejstva, da se temeljni problemi človekovega življenjskega
okolja v vsem porečju reke Save lahko učinkovito rešujejo
samo s KOORDINIRANIMI AKCIJAMI in z usklajenim delovanjem vseh družbenih dejavnikov, federacije, republik in
pokrajin, občin in mest, organizacij združenega dela, KRAJEVNIH SKUPNOSTI, SAMOUPRAVNIH INTERESNIH SKUPNOSTI in DELOVNIH LJUDI in občanov, soglasnimi DOLGOROČNIMI DRUŽBENIMI NAČRTI IN PROGRAMI IN ŠTUDIJAMI, se udeleženci tega družbenega dogovora obvežejo, da
bo vsak v okviru svoje pristojnosti, IZHAJAJOČ IZ DOLOČENIH STANDARDOV IN NORMATIVOV, z ustreznimi UKREPI in
dejavnostmi prispeval k zaščiti, IZBOLJŠEVANJU kakovosti
voda porečnega območja Save, da bi se tako zadovoljile
sedanje in prihodnje potrebe mest, DRUŽBENEGA in gospodarskega razvoja in proklamirani širši družbeni cilji.
3. člen
UDELEŽENCI TEGA DRUŽBENEGA DOGOVORA, SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJA, HRVATSKA, BOSNA N
HERCEGOVINA, SRBIJA IN SOCIALISTIČNA AVTONOMNA
POKRAJINA VOJVODINA (v nadaljnjem besedilu: REPUBLIKE
IN POKRAJINA), KOT TUDI OEMĆINE IN MESTA IN NJIHOVE
ASOCIACIJE IZHAJAJO IZ TEGA;
1 da reka Sava s svojim porečnim območjem predstavlja
veliki NARAVNI, urbani in gospodarski potencial države in je
zato skupnega pomena za vse uporabnike tega območja, da
usklajujejo in izboljšujejo zaščitne ukrepe na vseh ravneh
odločanja, od osnovne organizacije združenega dela, krajevne skupnosti, v občini in mestu do REPUBLIKE N POKRAJINE IN DRUGIH SUBJEKTOV ODLOČANJA, DA BI SE TAKO
OMOGOČILA NJEGOVA UPORABA;
2. da je za reko Savo in njene pritoke značilno stalno
poslabšanje kvalitete voda zaradi ZLIVA ODPADNIH VODA
NASELIJ IN INDUSTRIJE, OB VSE VEČJEM ONESNAŽEVANJU Z NEVARNIMI SNOVMI, DO KATEREGA PRIDE PRI
NESREČAH in pomembnih zamud pri zaščiti pred onesnaževanjem, čeprav je od racionalne uporabe voda v tem porečju
in od natančnega upoštevanja zaščitnih ukrepov odvisna
OHRANITEV EKOSISTEMA VODA IN VODOTOKOV REKE
SAVE IN NJENIH PRITOKOV KOT PREDPOGOJA ZA nadaljnji
DRUŽBENI, gospodarski in urbani razvoj tega območja;
3. da so postavljeni temelji za reševanje porečja reke Save,
kot enotnega vodnogospodarskega območja, z izdelavo »Štuporočevalec

dije o regulaciji in ureditvi reke Save«, ki so jo sprejeli izvrsni
sveti skupščin republik in Izvršni svet Skupščine Socialistične
avtonomne pokrajine Vojvodine, Zvezni izvršni svet in Skupščina SFRJ, kot projekt kompleksnega reševanja vodnogospodarske, gospodarske in komunalne problematike;
4. od vloge in pomena načrtov vseh subjektov planiranja,
posebno dolgoročnih načrtov razvoja in družbenih načrtov,
za čas od leta 1986-1990, ki se morajo istočasno pripravljati,
medsebojno usklajevati in sprejemati, v skladu s skupnimi, na
samoupravnih temeljih določenimi interesi in cilji pri uresničevanju medsebojnega sklada Gospodarskega in prostorskega razvoja in potreb zaščite in IZBOLJŠEVANJA KAKOVOSTI voda v porečju reke Save;
*
5. od usklajenih in sprejetih predpisov določenih režimov in
kakovosti voda.
II. CILJ IN VSEBINA DRUŽBENEGA DOGOVORA
4. člen
Cilj družbenega dogovora je, da se s stalnim sodelovanjem
in s koordiniranimi dejavnostmi vseh podpisnikov ZAGO lUVl
USTAVITEV NADALJNJEGA ŠIRJENJA ONESNAŽEVANJA
VODE NA POREČNEM OBMOČJU REKE SAVE IN DA SE
USTVARIJO POGOJI ZA POSTOPNO IZBOLJŠEVANJE KAKOVOSTI VODA VSEH VODOTOKOV NA PORECNEM
OBMOČJU, A ŠE POSEBNO REKE SAVE.
Ta dejavnost izboljševanja kakovosti voda se bo izvajala v
organizacijah združenega dela in drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih, s samoupravnim sporazumevanjem
in družbenim dogovarjanjem v občini oziroma v mestu med
občinami in mesti, KOT TUDI Z ZAKONSKIM REGULIRANJEM
USKLAJEVANJEM POLITIKE KRITERIJEV IN CILJEV IN
SODELOVANJEM REPUBLIK IN POKRAJINE.
5. člen
Dejavnost pri realizaciji ciljev tega družbenega dogovora se
bo uresničevala Z;
1 DOLOČANJEM SKUPNIH KRITERIJEV IN CILJEV PRI
ZAŠČITI VODA V REPUBLIKAH IN POKRAJINI KOT TEMELJEM ZA DOLOČANJE ODNOSOV PRI ZAŠČITI VODA IN
VODENJEM USTREZNE POLITIKE ZAŠČITE VODA V PRV
VRSTI S SPREJEMANJEM NAfiRTOV ZA ZAŠČITO VODA V
POREČJU REKE SAVE, ZA VODNA OBMOČJA IN NA OBMOCJl

2°I^TVARJANJEM POGOJEV DA SE ZAŠČITNI UKREPI,
DOLOČENI V NAČRTIH ZAŠČITE VODA, URESNIČUJEJO Z
USPOSABLJANJEM ORGANOV UPRAVE PRISTOJNIH ZA
DELA VODNEGA GOSPODARSTVA, DA OPERATIVNO
SPREMLJAJO VSE UKREPE ZA IZVAJANJE ZAŠČITE VODA V
POREČJU flEKE SAVE;
.
,
3 ZAGOTOVITVIJO POGOJEV ZA NASTANEK SE BOLJ
OPERATIVNIH ORGANIZACIJ S PODROČJA VODNEGA
GOSPODARSTVA, SPOSOBNIH ZA RAZISKOVANJE, PROJEKTIRANJE, GRADNJO IN VZDRŽEVANJE NAPRAV ZA PREČIŠČEVANJE ODPADNIH VODA;
4 SPREJEMANJEM ZAKONOV IN DRUGIH PREDPISOV, S
KATERIMI SE BODO ZAGOTOVILI USTREZNI PREVENTIVNI
UKREPI DA BI SE TAKO PREPREČILO ŠKODUIVO DELOVANJE ONESNAŽEVANJA VODA;
„kic
5 PROSTORSKIMI NACRTI REPUBLIK IN POKRAJINE IN
PROSTORSKIMI NAČRTI RAZVOJA OBČIN IN MEST;
6. NAČRTI RAZVOJA IN VSEH DOLGOROČNIH PROJEKTOV, s katerimi se določa skupna politika gospodarskega,.
družbenega in prostorskega razvoja;
7. izvajanjem določenih ukrepov ekonomske politike, organizacijskimi in drugimi rešitvami, s katerimi ?e zagotavlja
uresničevanje načrta, DOLOČENIH V SKLADU Z ZAKONOM,
DRUŽBENIMI DOGOVORI IN SAMOUPRAVNIMI SPORAZUMI;
8 predpisi, ki jih sprejemajo občinejn mesta v okviru svojih
pristojnosti IN SE NANAŠAJO NA ZAŠČITO ŽIVLJENJSKEGA
OKOLJA;
_ . ^
.. ,
..
9. proarami dejavnosti samoupravnih interesnih skupnosti
vodnega gospodarstva IN DRUGIH SAMOUPRAVNIH INTERESNIH SKUPNOSTI V ZVEZI Z ZAŠČITO ŽIVLJENJSKEGA
OKOLJA IN ZDRUŽEVANJEM SREDSTEV TER NJIHOVA UPORABA V TE NAMENE;
10. medsebojnim informiranjem in izmenjavo načrtov in
programov podpisnikov tega družbenega dogovora, ki se
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IV. OBVEZNOSTI OBČIN IN MEST
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9. KADROVSKO IN TEHNIČNO USPOSOBILI delo inšpekcijskih služb z nalogo, da zagotovijo izvajanje zakonskih predpisov in svojih odločitev s področja zaščite voda pred onesnaževanjem na svojem območju, A V PRIMERIH KJER NE
OBSTAJAJO KOT SAMOSTOJNE ALI V OKVIRU MEDOBČINSKEGA SODELOVANJA, DA PRISTOPIJO K USTANAVLJANJU
IN USPOSABLJANJU INŠPEKCIJ VODNEGA GOSPODARSTVA ZA ODKRIVANJE ONESNAŽEVANJA VODA V POREČJU
REKE SAVE;
10. usmerjali dejavnosti organizacij združenega dela pri
graditvi naprav za prečiščevanje odpadnih voda. Način in
stopnjo prečiščevanja voda mora določiti vsaka temeljna
organizacija združenega dela na podlagi pogojev vodnega
aospodarstva IN DRUGIH POGOJEV, DOLOČENIH S PREDPISI O ZAŠČITI VODA PRED ONESNAŽEVANJEM;
11 PRI IZDAJANJU ODOBRITEV ZA DELO OZIROMA UPORABO OBVEZNO KONTROLIRALI ALI SO NAPRAVE ZA PREČIŠČEVANJE ODPADNIH VODA V SKLADU Z INVESTICIJSKO-TEHNIČNO DOKUMENTACIJO; V NASPROTNEM PRIMERU NE BODO DALI SOGLASJA ZA DELO;
12. ZAGOTOVILI SISTEMATIČNO KONTROLO NAPRAV ZA
PREČIŠČEVANJE ODPADNIH VODA IZ INDUSTRIJE, STALNO
KONTROLIRALI DELO VEČJIH POTENCIALNIH ONESNAŽEVALCEV IN TUDI ZAGOTOVILI PRIPRAVO MESEČNIH POROČIL ORGANOM INŠPEKCIJ VODNEGA GOSPODARSTVA
REPUBLIK IN SOCIALISTIČNE AVTONOMNE POKRAJINE
V

°3V<VODL SISTEMATIČNO KONTROLO DNEVNIKA ORGANIZACIJ ZDRUŽENEGA DELA IN KOMUNALNIH DELOVNIH
ORGANIZACIJ O NAČINU RAVNANJA Z ODPADNIMI VODAMI
IN TRDNIMI ODPADNIMI SNOVMI IZ PROIZVODNJE, KI
LAHKO ONESNAŽIJO VODO,
14 ZAGOTOVILI VLAGANJE PRIJAV PROTI ORGANIZACIJAM ZDRUŽENEGA DELA IN PROTI ODGOVORNIM OSEBAM,
KJER SE NE UPORABLJAJO OBSTOJEČE NAPRAVE ZA PREČIŠČEVANJE ODPADNIH VODA, AMPAK SE MIMO NJIH
IZPUŠČAJO NEPREČIŠČENE ODPADNE VODE V SAVO IN
NJ

1^NEUSTANOVlLl IN ZAGOTOVILI REDNO VODENJE KATASTRA ONESNAŽEVALCEV, KRAJEV KJER SE ŽUGAJO,
ODPADNIH VODA IN NAPRAV ZA PREČIŠČEVANJE ODPADNIH VODA PRED KATASTROM IZDELATI POPIS POTENCIALNIH ONESNAŽEVALCEV IN KRAJEV, KJER SE ZLIVAJO
ODPADNE VODE V REKO SAVO IN NJENE PRITOKE PO
ENOTNI METODOLOGIJI;
16 V PRIMERIH NEPRIČAKOVANIH POVEČANJ ONESNAŽEVANJA VODA, DO KATERIH JE PRIŠLO PRI NESREČAH,
REMONTU, NEPAZLJIVOSTI IN PODOBNO, ZAGOTOVILI, DA
ORGANIZACIJA VODNEGA GOSPODARSTVA OZIROMA
DRUGA ORGANIZACIJA, KI JE DOLOČENA V PLANU ZAŠČITE VODA PRED ONESNAŽEVANJEM, NEPOSREDNO PO
UGOTOVITVI POTREBNO UKREPA PRI ODPRAVI NEVARNOSTI OZIROMA ONESNAŽEVANJA, DO KATEREGA JE PRIŠLO
IN TO NA RAČUN POVZROČITELJA, KI JE KRIV ZA ONESNAŽEVANJE;
17. ORGANIZIRALI ZBIRANJE IN PREVZEMANJE IZRABLJENEGA MINERALNEGA OLJA IN DRUGIH ŠKODLJIVIH IN
NEVARNIH SNOVI IN O TEM NAPRAVILI POSEBEN PROGRAM, DA BI SE PREPREČILO ZLIVANJE IZRABLJENEGA
MINERALNEGA OLJA V ODPADNE VODE IN TUDI V PODZEMNE VODE IN VODOTOKE;
18 ZAGOTOVILI SISTEMATIČNO SPREMLJANJE IN DOLO' ČEVANJE VSEBIN MINERALNIH OLJ IN DRUGIH NEVARNIH
SNOVI V VODAH POREČNEGA OBMOČJA REKE SAVE IN SE
UPORABLJAJO KOT IZVIRI ZA OSKRBOVANJE VODE ZA
PITJE IN OBVEŠČANJE PRISTOJNIH ORGANOV V REPUBLIKI OZIROMA POKRAJINI IN TO Z ENOTNO METODOLOGIJO, KI JO PREDPIŠE PRISTOJNI ORGAN,
19. NA PODLAGI ZAKONOV IN DRUGIH PREDPISOV določili nadomestilo za vsako uporabo voda NE GLEDE NA TO ALI
SE VODA UPORABLJA ZA INDUSTRIJO, KMETIJSTVO ALI ZA
DRUGE POTREBE in nadomestilo za izpuščanje onesnaženih
voda. SREDSTVA NADOMESTILA IN DEL SREDSTEV IZ VODNIH PRISPEVKOV SE BODO NAMENILA SAMO ZA FINANCIRANJE GRADNJE IN REKONSTRUKCIJE NAPRAV ZA PREČIŠČEVANJE;
. .
20. da bi se učinkoviteje reševali posamezni problemi zaščite voda, sprejeli pobudo drugih zainteresiranih občin za
obdelavo in skupno ukrepanje pri njihovem reševanju;
poročevalec

21. drugim podpisnicam tega družbenega dogovora omogočili vpogled v stanje onesnaženja vodotokov na njihovem
območju;
. .. 22. v primerih večjih onesnaženj voda reke Save in njenih
pritokov, do katerih eventualno pride na njihovem območju,
hitro ukrepali in sanirali ter obvestili o tem druge občine, ki se
nahajajo na nizvodnem toku zaradi preprečevanja škodljivih
posledic;
V. OBVEZNOSTI REPUBLIŠKIH SKUPNOSTI
OBČIN IN MEST, ZVEZE MEST IN OBČIN IN
STALNE KONFERENCE MEST IN OBČIN
JUGOSLAVIJE
8. člen
SKUPNOST SLOVENSKIH OBČIN, Zveza mest in občin
Hrvatske, SKUPNOST OBČIN IN MEST SR BOSNE IN HERCEGOVINE, SKUPNOST OBČIN SR SRBIJE in Stalna konferenca
mest in občin Jugoslavije se obvežejo:
1. da organizirajo medsebojno izmenjavo programov in
načrtov samoupravnih sporazumov, predpisov in drugega
gradiva ki so zanimivi za udeležence tega dogovora in tako
omogočajo izmenjavo izkušenj za spremljanje tega dogovora,
2 DA ZARADI OPERACIONALIZACIJE TEGA DRUŽBENEGA
DOGOVORA IN NJEGOVEGA OPERATIVNEGA IZVAJANJA IN
TUDI ZARADI URESNIČEVANJA KAR NAJBOLJ
USPEŠNEGA
MEDOBČINSKEGA SODELOVANJA PRI njeg0V^|^AaJ^
NJU NA OŽJIH POREČNIH OBMOČJIH LAHKO FORMIRAJO
USTREZNA IZVRŠNA TELESA. NJIHOVA NALOGA MORA BITI
ANIMIRANJE ŠIRŠE JAVNOSTI - OBČANOV, MLADINE,
ORGANIZACIJ ZDRUŽENEGA DELA, KRAJEVNIH SKUPNOSTI, USTREZNIH SAMOUPRAVNIH INTERESNIH SKUPNOSTI,
DRUŽBENOPOLITIČNIH ORGANIZACIJ, ORGANOV DRUŽBENOPOLITIČNIH SKUPNOSTI IN DRUGIH SUBJEKTOV DA
ORGANIZIRAJO DEJAVNOSTI, UKREPAJO IN ZAGOTAVLJAJO SREDSTVA ZA ZAŠČITO VODA NA PORECNEM
° POSEBNO POMEMBNO JE ANGAŽIRANJE ORGANIZACIJ
SOCIALISTIČNE ZVEZE OD KRAJEVNE SKUPNOSTI DO
REPUBLIŠKE OZIROMA POKRAJINSKE KONFERENCE PRI
IZDELAVI PROGRAMA LASTNEGA ANGAŽIRANJA PRI
VKLJUČEVANJU OBČANOV PRI ZAŠČITI VODA IN PREPREČEVANJU NJENEGA ONESNAŽEVANJA;
3. da prek svojih teles dajo pobudo pri širših družbenopolitičnih skupnostih za ustvarjanje pogojev realizacije skupnih
interesov, ki se uresničujejo s tem družbenim dogovorom;
4. da obveščajo podpisnike tega družbenega dogovora o
ukrepih, ki se izvajajo v občinah in mestih in širših družbenopolitičnih skupnostih in o dejavnostih drugih organov in organizacij pri zaščiti pred onesnaževanjem reke Save in n|enih
Spolen tega lahko SKUPNOSTI, ZVEZE in konferenca mest
na pobudo posameznih podpisnikov tega družbenega dogovora organizirajo DEJAVNOSTI PRI združevanju sredstev
zaradi reševanja določenih skupnih vprašanj in nalog in tudi
zagotovijo izdelavo študij in drugih raziskav, za katere se
zanimajo podpisniki tega dogovora.
VI. SPREMLJANJE IN URESNIČEVANJE
DRUŽBENEGA DOGOVORA
9. člen
Udeleženci tega družbenega dogovora se obvežejo da
bodo najmanj enkrat na leto pregledali, kako se uresničuje ta
dogovor in kakšni rezultati so doseženi.
10. člen
UDELEŽENCI DOGOVORA USKLAJUJEJO SVOJE INTERESE IN DEJAVNOSTI PRI URESNIČEVANJU TEGA DRUŽBENEGA DOGOVORA NA SKUPŠČINI.
nn^,pl„
SKUPŠČINO SESTAVLJAJO DELEGATI VSEH PODPISNIKOV DRUŽBENEGA DOGOVORA.
11. člen
SKUPŠČINA PODPISNIKOV DRUŽBENEGA DOGOVORA SE
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PRI IZVAJASKUPNEGAPOREČNEGA
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19. člen
POREČNEGA OBMOČJA PODA PISMENO
™™i£Y,?AJEM DELU VSEM PODPISNIKOM DRUŽBEDA
A NAJMANJ
ENKRAT
LETNO, PO POTREBI
PA TUDI V KRAJŠEM
ČASOVNEM
OBMOČJU.
20. člen
, SPOSEBNIM AKTOM BODO ORGANI UPRAVE REPUBLIK
IN POKRAJINE, PRISTOJNI
^ DELA VODNEGA GOSPODARSTVA, SKUPAJ DOLOČILI IN
,USTREZNE
DELOVNE
POGOJE, POREČNEGA
PREDPISALI
NAČIN DELA IN
OBVEZNOSTI
INŠPEKTORATA
OBMOČJA IN O TEM OBVESTILI VSE PODPISNIKE TEGA
DRUŽBENEGA DOGOVORA
Vil. KONČNE DOLOČBE
21. člen
K temu družbenemu dogovoru lahko poleg predvidenih
podpisnikov pristopijo še druge občine in mesta na porečnem
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območju reke Save IN TUDI DRUGE SKUPNOSTI IN ORGANIZACIJE, KI LAHKO POMAGAJO PRI IZVAJANJU DRUŽBENEGA DOGOVORA.
22. člen
Vsak udeleženec tega dogovora lahko da pobudo za spremembo in dopolnitev družbenega dogovora in to na način in
po postopku, po katerem je sprejet ta dogovor.
23. člen
Družbeni dogovor so podpisali pooblaščeni predstavniki
tega družbenega dogovora v ustreznem številu istovetnih in
avtentičnih izvodov.

24. člen
Družbeni dogovor se po podpisu objavi v uradnih glasilih
udeležencev in v Uradnem listu SFRJ, veljati pa
začne
1986.
25. člen
Z dnem, ko začne veljati ta družbeni dogovor neha vlejati
družbeni dogovor, o skupnih akcijah občin in mest pri preprečevanju onesnaževanja voda v porečju reke Save (Uradni list
SFRJ, št. 5/80, z dne 18. januarja 1980.
Podpisniki
1986

OBRAZLOŽITEV
Družbeni dogovor o skupnih akcijah občin in mest pri
preprečevanju onesnaževanja voda v porečju reke Save
(»Uradni list SFRJ« šf. 5/80) je podpisalo 51 občinskih oziroma mestnih skupščin, Zveza mest in občin SR Hrvatske,
Skupnost občin in mest Bosne in Hercegovine in stalna konferenca mest in občin Jugoslavije.
„
11. junija 1985 je bilo na skupščini podpisnikov tega družbenega dogovora v Slavonskem Brodu ob analiziranju dejavnosti v preteklih petih letih od njegovega podpisa ugotovljeno, da tudi kijub izvajanju ukrepov v občinah in mestih niso
bili doseženi niti približno zadovoljivi rezultati niti učinki ki so
bili pričakovani. Razlogov za to je več, posebno pomembni pa
so naslednji. Prvi - izrazito subjektivne narave - da mnoga
mesta in občine niso naredila niti tistega, kar bi objektivno
iahko storila, in drugi, nezadostno angažiranje in odsotnost
koordinacije v enotnem reševanju zaščite s strani širsm družbenopolitičnih skupnosti, posebno republik in pokrajn. Tako
je bila zaščita voda pred onesnaževanjem na celotnem porečnem območju reke Save prepuščena samo skrbi mest m
njihovemu medsebojnemu dogovoru, čeprav bi to moral biti
eden od elementov skupnih družbenih akcij, za katere so se
širše družbenopolitične skupnosti obvezale. To je pripeljalo
do tega, da je reka Save še vedno zelo onesnažen vodotok.
Prav zaradi tega je bil sklep občin in mest, podpisnikov
družbenega dogovora, da se pristopi k novelaciji dogovora, s
katero bi se natančneje določile obveznosti in odgovornosti
občin in bi se predvidelo, da bi se v dogovor vključile tudi
skupščine socialističnih republik Slovenije, Hrvatske, Bosne
in Hercegovine, Srbije in Socialistične avtonomne pokrajine
Vojvodine.
.
. . v
Potreba po vključitvi republik in pokrajine v skupni družbeni dogovor je nujna zaradi popolne koordinacije vseh
dejavnosti, predvsem pa zaradi enotnega določanja osnov
režimov voda ter soglasno s tem tudi ukrepov za njihovo
zaščito.Na ta način bi se dosegla koordinirana dejavnost vseh
zainteresiranih in odgovornih za postopke, ki so določeni z
»Operativnim programom ukrepov za preprečevanje nadaljnjega onesnaževanja voda« Medresorske skupine Zveznega
izvršnega sveta, ki so po svojem značaju dolgoročni in trajni.
Rešitev tako kompleksnega problema kot je zaščita voda v
porečju reke Save, je nemogoče uresničiti samo na podlagi
parcialnih ukrepov. Upoštevajoč značaj tega naravnega in
gospodarskega potenciala, stroške njegove ohranitve kot tudi
efekte njegovega angažiranja, se kaže kot potreba usklajevanja kompleksnega sistema medsebojnega delovanja vseh
družbenih dejavnikov pri uporabi reke Save, določanju bistvenih in kritičnih pojavov v zvezi z njenimi vodami in na tej
osnovi izvajanje koordiniranih in sistematičnih akcij in ukrepov, usmerjenih v prihodnost.
,
Eksistenčna in vse večja ekonomska pomembnost vodnega
bogastva kaže, da motnje kvalitete voda, če se pravočasno ne
bo ukrepalo, pretijo da postane vprašljiv celoten razvoj.
Namreč, ekonomska pomembnost vodnega bogastva, ki
izhaja iz njegove omejenosti, mora direktno vplivati na raven
proizvodnje, učinkovitosti gospodarjenja in S tem tudi na
ekonomsko rast in nadaljnji razvoj družbe.
Koordinacijski odbor je pri realizaciji sklepov skupščine
podpisnikov dogovora pripravil osnutek novega družbenega
dogovora.
. .
V konceptu družbenega dogovora so opredelitve, ki izražajo nujnost, da se splošna strategija zaščite voda v porečporočevalec

nem območju reke Save spozna in rešuje v sklopu celote, kar
zahteva skupne programe, akcije in usklajevanje kriterijev na
tem področju.
. . . . , .
Pri koncipiranju noveliranega besedila se je izhajalo iz
potrebe aktualizacije nalog občin in mest in intenziviranja
njihovega dela pri delih, ki so v njihovi pristojnosti in bi lahko
pripomogla pri preprečevanju onesnaževanja voda. Pri tem
morajo občine in mesta svojo dejavnost najprej usmeriti k
temu da zagotovijo, da človeški faktor s svojim odgovornim
ravnanjem naredi vse, kar je mogoče, da se v danih pogojih
prepreči onesnaževanje voda, posebej v primerih ekscesnega
onesnaževanja in da na koordiniran način pristopi k trajnejšim ukrepom. Tako bi se sedanji kritični trenutek onesnaženosti reke Save sistematično pretvoril v stalno akcijo, ki bi
zaščitila vode ne samo pred nafto, ampak pred vsemi drugimi
nevarnimi snovmi, ki ogrožajo kvaliteto vode v rekah porecneaa območja Save.
...
Glede na republike in pokrajino Vojvodino in z njihovim
vključevanjem v družbeni dogovor se poskuša zagotoviti enoten pristop in koordinacijo dejavnosti v smislu:
- sprejetja osnov vodnega gospodarstva kot dolgoročnih
planov izboljšanja in vzdrževanja režimov voda;
- sprejetja planov zaščite kakovosti vode;
- sistematičnega spremljanja stanja in sprememb na podlagi minimalnih kazalcev o enotnih kriterijih;
- določanja minimalnih osnov za plačilo prispevkov zaradi
onesnaževanja voda, višina pa bi morala biti v sorazmerju z
višino stroškov prečiščevanja, da bi se tako postavi lev enak
položaj vse organizacije združenega dela na območju cele
države.
Pri urejanju teh vprašanj, ko se je govorilo o zaščititi voda,
se je izhajalo iz tega, da republiške in pokrajinske meje ne bi
smele biti razlog za veliko razliko pri obravnavanju istih vprašanj, zato bi predpisi, vsaj za porečno območje Save, morali
biti izenačeni in sprejeti na temelju medsebojnih dogovorov.
Pomembno novost v noveliranem besedilu predstavlja
poglavje »Spremljanje in izvajanje družbenega dogovora.«
Prevladuje namreč splošno mnenje občin in mest, tako pa
menijo tudi predstavniki republiških organov, da je težko
zagotoviti ustrezno zaščito voda na porednem območju Save
brez ustrezne kontrole oziroma inšpekcije vodnega gospodarstva Ker pa ni možnosti za formiranje zvezne inšpekcije
vodnega gospodarstva, ki bi spremljala izvajanje zveznih,
republiških' in pokrajinskih predpisov in tudi izvrševanje
pogojev določenih s soglasji in dovoljenji vodnega gospodarstva, je predvidena ustanovitev kolegija inšpektorjev, ki bi
nadziral izvajanje predpisov in bi bil skupen kolegij; organ s
točno določenimi in vnaprej dogovorjenimi nalogami.
Končno se je pri izdelavi osnutka menilo, da opravljanje
strokovnih del pri izvajanju družbenega dogovora ne more
biti na volonterski podlagi, kot je bilo do sedaj, ampak je
potrebna za to strokovna služba, kar pa spet ne pomeni
formiranje novega administrativnega aparata, ampak da ta
dela opravlja ena od že obstoječih strokovnih organizacij ob
sodelovanju predstavnikov ostalih republik in pokrajine Vojvodine.
,.
.
Na razširjeni seji koordinacijskega odbora, kjer so poleg
predstavnikov občin in mest pri delu sodelovali tudi predstavniki Sabora SR Hrvatske, Skupščine SR Bosne in Hercegovine, Skupščine SR Srbije in Skupščine Socialistične avtonomne pokrajine Vojvodine, je bilo veliko razprav in dilem in
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VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV
ZBOR OBČIN - 25 12. 1985

deva vsebino dela Odbora
obvesti Odbor o realni
podpisnikov družbenega do- škod
škode.
govora o načinu uporabe in oceni
Kdaj republiška solidarnostna
Na podlagi metodologije za
upravljanja s sredstvi solidarocenjevanje škode v kmetijsredstva?
nosti za odpravo posledic na- stvu
povzročene po naravnih
ravnih nesreč je podatke, ki jih
Skupina delegatov za zbor pozeba 1984/85 v občini Bre- navajamo v odgovoru, pripra- nesrečah pripravljene v skladu
občin iz Skupščine občine žice, ki smo ga zastavili na vila strokovna služba Odbora z navodilom o enotni metodologiji za cenitev škode od eleBrežice je postavila nasled- 56. seji zbora dne 26. novem- podpisnikov.
mentarnih nesreč (Uradni list
nje delegatsko vprašanje:
bra 1985, še nismo dobili odIzvršni svet skupščine obči- SFRJ,
št. 17/79) ter na podlagi
Zimska pozeba 1984/85 je govora Izvršnega sveta, daje- ne Brežice je Odboru podpispovzročila v Sloveniji veliko mo dodatno pobudo. Čeprav nikov družbenega dogovora o pridobljenih strokovnih izkuškodo zlasti v vinogradih in smo našo zahtevo z ustrezno načinu uporabe in upravljanja šenj v zimski pozebi, ki je leta
sadovnjakih. V občini Brežice kvantifikacijo škode poslali s sredstvi solidarnosti (v na- 1981 prizadela vinogradništvo,
znaša ocenjena škoda nad že 23. julija t.l., še do danes daljnjem besedilu: Odbor) 23. je Republiški komite za kmetij130 starih milijard dinarjev, nimamo odgovora ali bomo 7. 1985 posredoval celotno do- stvo, gozdarstvo in prehrano v
kar predstavlja 21% družbe- dobili solidarnostna sredstva kumentacijo o zimski in spo- sodelovanju s strokovnimi innega proizvoda ustvarjenega ali ne. Zato predlagamo, naj mladanski pozebi v občini Bre- stitucijami, -Poslovno skupv občini. Čeprav je pred nami bi se v primerih elementarnih žice s prošnjo, da Odbor z ozi- nostjo za vinogradništvo in vinarstvo Slovenije, Poslovno
ze novo zimsko obdobje do n re
.®? ^' kadar je ocenjeno, da ram na višino škode, ki dosega skupnostjo za sadjarstvo Slodanes prizadetim občinam še višina
škode presega 3% 19,1% družbenega proizvoda venije, Zavarovalno skupnostni ničesar nakazano iz repu- družbenega proizvoda v obči- občine
Brežice
ali
bliških solidarnostnih sred- ni, dela vnaprej določena 1.321.920.000, dinarjev, dodeli jo Triglav in Zadružno zvezo
Slovenije pripravil enotne kristev (za občino Brežice to tr- akontacija
solidarnostnih pripadajoči del republiških terije
za ugotavljanje in ocedimo za druge pa domne- sredstev, s čemer bi se hitre- sredstev solidarnosti.
njevanje škode po zimski in
vamo).
je odstranile posledice elePrvo informacijo o škodi, ki spomladanski
pozebi.
V tej zvezi skupina delega- mentarnih nesreč. Prosimo, jo je povzročila zimska in spoov za
da
bi
Izvršni
svet
Skupščine
Po
strokovnih
priporočilih je
mladanska
pozeba,
je
Odbor
* , Zbor občin postavlja
Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije odgovoril na to obravnaval že na svoji 12. seji bilo mogoče natančnejše ugoSR Slovenije naslednje vpra- pobudo hkrati z odgovorom dne 28. 6. 1985, čeprav priza- tovitve in ocene o obsegu škošanje:
na naše delegatsko vpra- dete občine vlog za dodelitev de po letošnji zimski in spo»Zakaj se to vprašanje tako šanje.«
sredstev solidarnosti še niso mladanski pozebi opraviti v faPr
dolgo rešuje, kdaj, koliko in
°s«m, da Izvršni svet dostavile. Za solidarnostno po- zi vegetacije, to je v vinogradkakšna bo ta solidarnostna Skupščine SR Slovenije po- moč je do 31. 7.1985 zaprosilo ništvu koncem maja in v sapomoč?«
sreduje odgovor na omenje- 14 občin, naknadno pa še 3 djarstvu šele v mesecu juniju.
no delegatsko vprašanje in občine. Odbor je ugotovil, da Tako so občine škodo ocenile
Delegat občine Brežice An- na dodatno pobudo skupine se škoda po zimsVi in spomla- na podlagi pripravljenih kriteton Cerjak je v imenu skupine delegatov iz občine Brežice danski pozebi lahko opredeli rijev do konca meseca julija.
delegatov za delegiranje de- na naslednji seji zbora, ki bo kot naravna nesreča v skladu z
Po uveljavljenih postopkih je
legatov v Zbor občin Skupšči- 25. decembra 1985.
drugim členom družbenega pred izdajo mnenja Republiški
ne SR Slovenije na 57. seji
Na delegatsko vprašanje in dogovora in, da jo bo le s po- komite za kmetijstvo, gozdardne 18. 12. 1985 posredoval dodatno
pobudo je odgovoril močjo širše družbenopolitične stvo in prehrano preko kmetijnaslednjo pobudo:
Jože
Kavčič,
Izvršnega skupnosti moč sanirati in za- ske inšpekcije opravil pregied
»Glede na to, da na naše sveta Skupščinečlan
SR
Slovenije gotoviti socialno varnost priza- načina in postopkov ocenjevadelegatsko vprašanje v zvezi predsednik Republiškega
ko- detim vinogradnikom in sa- nja škode, v posameznih občiz republiškimi solidarnostni- miteja za varstvo okolja in uredjarjem. Odbor je zadolžil Re- nah. Ker je bilo vseh občin, ki
mi sredstvi za odpravo ško- janje prostora:
publiški komite za kmetijstvo, so zaprosile za solidarnostno
de, ki jo je povzročila zimska
Ker gre za vprašanje, ki za- gozdarstvo in prehrano, da pri- pomoč 17, je to preverjanje
pravi kriterije in po proučitvi trajalo dalj časa.
poročevalec

Na podlagi ugotovitev iz inšpekcijskih pregledov so občine dopolnile svoje vloge za dodelitev sredstev solidarnosti
med njimi tudi občina Brežice.
Mnenje k vlogam občin za
uporabo solidarnostnih sredstev, med njimi tudi za občino
Brežice, je komite posredoval
Odboru podpisnikov dne 31.
10. 1985. Končno oceno škode, skupno s celovito, problematiko sanacije škode je Odbor obravnaval 27. 11. 1985 na
svoji 13. seji. Ocenil je, da znaša skupna ocena škode 13.238
mio din in da večina organizacij združenega dela in občin
ne bo v stanju v celoti sanirati
škode, saj so nekatera območja ostala skoraj brez pridelka
grozdja in sadja in bo potrebno ponekod nasade tudi v celoti obnoviti. Sprejet je bil
predlog sklepa, da se za odpravo posledic zimske in spomladanske pozebe nameni

Iz

1.622.469.000,00 dinarjev. Občini Brežice se po navedenem
predlogu nadomesti 18% deleža od ocenjene škode v višini
237.945.000,00 dinarjev.
Ker je od čimprejšnje zagotovitve sredstev odvisna ublažitev povzročene škode, je Odbor sprejel sklep, da se prizadetim občinam dodelijo avansi
v višini 70% od predlaganih
sredstev solidarnosti.
Pobuda delegata, da v primerih elementarnih nesreč,
kadar je ocenjeno, da višina
škode presega 3% družbenega
proizvoda, dobi prizadeta občina določena akontativna
sredstva, je s tem realizirana.
Odbor podpisnikov je že v
preteklih letih ugotavljal, da je
zaradi izredno dolgotrajnih
postopkov pri odločanju o dodelitvi (sredstev solidarnosti
osnovno načelo solidarnosti,
to je čimprejšnja najnujnejša
sanacija posledic naravne ne-

sreče onemogočeno, zato je v
spremembe in dopolnitve
družbenega dogovora o načinu uporabe in upravljanja s
sredstvi solidarnosti vnesel tudi določilo o delitvi akontativnih sredstev. Dodelitev akontacije pa je pogojena ne le z višino škode oziroma doseženim
cenzusom, temveč tudi s strokovno verifikacijo s strani pristojnih republiških organov,
ter verificiranim sanacijskim
programom.
Odbor podpisnikov je predlagal Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije, da v skladu s
svojimi pooblastili odpokliče
predlagane zneske obračunanega in doslej še, neodplačanega prispevka solidarnosti.
Sklep o vplačilu dela sredstev solidarnosti je sprejel Izvršni svet Skupščine SR Slovenije na svoji 100. seji dne 12.
12. 1985. Republiški komite za

kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je na podlagi sanacijskih programov prizadetih občin ugotovil, da je potrebno do
konca leta zagotoviti 60%
sredstev od predlaganih akontacij. Zato bodo v skladu s
sklepom o vplačilu dela sredstev solidarnosti organizacije
združenega dela in občine
vplačale do 26. 12. 1985 60%
sredstev, do 25.1.1986 pa 40%
sredstev solidarnosti. Zato
ocenjujemo, da bo del akontacij nakazan prizadetim še pred
zaključnimi računi, ostali del
to je 40% pa koncem januarja
1986.
Celoten znesek sredstev solidarnosti pa bo mogoče nakazati šele, ko bodo v skladu z
10. členom družbenega dogovora vsi podpisniki družbenega dogovora dostavili sklepe o
uporabi sredstev solidarnosti
za odpravo posledic zimske in
spomladanske pozebe.

Skupščine

RAZVOJNA POLITIKA

Zmanjšanje

inflacije

-

nadaljnjega ekonomskega

bistveni

pogoj

razvoja

Temeljne naloge pri uresničevanju razvojne politike v letu 1986 so bistveno
zmanjševanje inflacije, pospeševanje rasti proizvodnje in izvoza ter zagotavljanje
zunanje likvidnosti, hitrejši razvoj nerazvitih območij in povečevanje
produktivnosti dela ter življenjskega standarda
Rast družbenega proizvoda bo znašala najmanj 3 odstotke, industrijske
proizvodnje okoli 3 odstotke, kmetijske pa okoli 8 odstotkov
Izvoz blaga in storitev bo za okoli 5 odstotkov večji, pri čemer je treba doseči
najmanj enoodstotno rast produktivnosti dela, 2-odstotno rast investicij in okoli 2odstotno rast zaposlenosti; ta stopnja pa ne vključuje naraščanja zaposlenosti na
podlagi javnih posojil in samoprispevkov
Masa realnih osebnih dohodkov v gospodarstvu se bo realno povečala za okoli
2,5 odstotka, na zaposlenega pa za okoli 0,5 odstotka
Celotna sredstva za splošne družbene in skupne potrebe bodo naraščala za 5
odstotkov počasneje od nominalne rasti dohodka družbenega gospodarstva
poročevalec
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Po večdnevnem usklajevanju stališč skupščin republik in
pokrajin je Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ 28. decembra 1985 sprejel Resolucijo o politiki uresničevanja
Družbenega plana Jugoslavije
za obdobje 1986-1990 v letu
1986 (AS 650).
Ker je v tem dokumentu, v
primerjavi z Osnutkom resolucije, ki smo ga objavili v eni
prejšnjih številk glasila Skupščine SFRJ, precej sprememb,
obširneje povzemamo končno
besedilo tega najpomembnejšega dokumenta razvojne politike Jugoslavije v letu 1986.

ske politike, tako da bi že na
začetku leta 1986 omogočili
stalno in stabilno rast produktivnosti dela.
Letos je treba odločno odpravljati žarišča in vzroke inflacijskega načina gospodarjenja, in sicer predvsem z onemogočanjem defiticarnega finansiranja proizvodnje, investicij in porabe.
S krepitvijo ekonomske prisile in usklajevanjem razmerij
na tržišču, kakor tudi z vplivom
gospodarskega sistema in
ukrepi protiinflacijske politike,
bodo subjekti gospodarjenja
primorani povečevati dohodek
s produktivnejšim delom, kar
bo pripeljalo tudi do precej
TEMELJNE NALOGE
bolj umerjene rasti stroškov in
URESNIČEVANJA
cen. Tako premagovanje inflaRAZVOJNE POLITIKE
cije je pogoj za uresničevanje
Zahtevnost in resnost eko- vseh drugih ciljev in nalog sanomskega položaja in cilji po- moupravnega družbenoekospeševanja razvoja, ki jih je nomskega razvoja. Pri tem bo
treba uresničiti v letu 1986, je okrepljena družbena kontrola
poudarjeno na začetku Reso- rasti cen v samoupravnih orgalucije, opredeljujejo nujnost nizacijah in skupnostih ter
globljih sprememb, ki jih je tre- družbenopolitičnih skupnoba izpeljati pri uresničevanju stih. Z odločnim uresničevatemeljnih nalog in smeri proti- njem vseh teh ekonomskih poinflacijske ekonomske politi- gojev je treba zagotoviti, da
ke, določene v tem dokumen- poprečna tekoča mesečna rast
tu. Neobvladana gospodarska cen v letu 1986 ne bo prekorastagnacija, ob neugodnih zu- čila okoli 3 odstotkov.
nanje-ekonomskih okoliščinah, otežuje ekonomsko iz- KAZALCI RAZVOJA
boljšanje in hitrejši razvoj.
V prvem letu uresničevanja
Težišče razvojne usmeritve v
letu 1986 in v prihodnjih letih srednjeročnega plana je nujno
mora biti uresničevanje pozi- treba utrditi izhodiščno smer
tivnega spreminjanja stagnira- ekonomske dejavnosti, pri čejočih in inflacijskih gibanj, na mer morata biti izvoz blaga in
podlagi usposobitve kvalitativ- storitev gibalo gospodarske
nih dejavnikov rasti in razvoja rasti in razvoja, imeti morata
ter nujnih strukturnih spre- vse pomembnejšo vlogo, in siskupaj z drugimi dejavniki
memb.
Izhajajoč iz ciljev in nalog povečevanja učinkovitosti in
razvoja, določenih v Družbe- drugih kakovosti gospodarnem planu Jugoslavije za ob- jenja.
dobje 1986-1990, ob upoštevaRealni materialni okviri gonju danih pogojev in možnosti spodarske rasti morajo biti:
razvoja, so medsebojno pove- rast družbenega proizvoda za
zane naloge in hkrati temeljne najmanj 3 odstotke, rast indunaloge vseh nosilcev gospo- strijske proizvodnje za 3 oddarskih in družbenih dejavno- stotke in kmetijske proizvodsti v ekonomski politiki v letu nje okoli 8 odstotkov. Pri real1896 predvsem: bistveno nih stopnjah rasti je nujno trezmanjševanje inflacije na pod- ba povečati izvoz blaga in stolagi odpravljanja vzrokov infla- ritev za okoli 5 odstotkov. Pri
cijskega gospodarjenja, fi- tem je treba doseči najmanj
nančna konsolidacija, dvig enoodstotno rast produktivnoučinkovitosti gospodarjenja in sti dela, rast investicij za dva
krepitev materialnih temeljev odstotka in zaposlenosti za
združenega dela, pospeševa- okoli dva odstotka, ne računanje rasti proizvodnje in izvoza joč na povečanje zaposlenosti,
ter zagotavljanje zunanje lik- ki jo bodo omogočila javna povidnosti, hitrejši razvoj gospo- sojila in samoprispevki. Realni
darsko manj razvitih območij osebni dohodek na delavca pa
in povečevanje produktivnosti mora naraščati v skladu z rastin življenjskega standarda.
jo produktivnosti dela, zagotoPrilagajanje gospodarstva viti pa je treba tudi take pogozaostrenim tržnim zahtevam je, da bo rast življenjskega
glede dvigovanja učinkovitosti standarda dosegla okoli 2 odgospodarjenja in pospeševa- stotka. Mimo tega je treba
nja kvalitativnih in strukturnih ustvariti najmanj 880 milijonov
sprememb, bodo podprli vsi dolarjev suficita v plačilni birazpoložljivi ukrepi ekonom- lanci, zagotoviti zunanjo lik10

vidnost in ohraniti devizne rezerve na isti ravni.
Nominalni devizni prihodek
od uvoza blaga in storitev mora doseči 15,2 milijarde dolarjev (9 odstotna stopnja), pri
tem izvoz.blaga 11,4 milijarde
(9 odstotna stopnja), turizem
1,3 milijarde dolarjev (okoli 11
odstotno rast), promet 1,6 milijarde dolarjev (6 odstotkov),
investicijska dela in drugi neblagovni prihodki 985 milijonov dolarjev (6 odstotkov),
medtem ko morajo nakazila iz
tujine doseči 3,3 milijarde dolarjev. Pri tem bi nominalen izvoz blaga in storitev znašal
14,1 milijarde dolarjev (8 odstotkov), od tega izvoz blaga
12,7 milijarde dolarjev (7 odstotkov), pri tem reprodukcijski materiali 10,3 milijarde dolarjev (7 odstotkov), oprema
1,8 milijarde dolarjev (10 odstotkov) in blago za širšo porabo okoli 550 milijonov dolarjev
(10 odstotkov).
v V industriji in drugih dejavnostih proizvodnje in storitev,
poudarja Resolucija, je nujno
treba intenzivirati začetni proces tržnega prilagajanja, kvalitativnih in strukturnih sprememb, namenjenih predvsem
tehnološki modernizaciji in
boljšemu izkoriščanju zmogljivosti, dvigu kakovosti fn
zmanjševanju
proizvodnih
stroškov na enoto proizvoda
(energije, uvoženih materialov,
surovin,
zunajproizvodnih
stroškov in drugo). Pri tem je
treba z ukrepi ekonomske politike spodbujati najširšo uporabo informatike kot nove infrastrukture gospodarstva in
družbe, posebej pa uporabo
razpoložljivih, proizvodnjo in
ustrezni izvoz novih sredstev,
usposabljati kadre in zagotavljati druge pogoje za pospešen
razvoj informatike.
Energetsko preskrbljenost
proizvodnje in prebivalstva je
treba zagotoviti s povečanjem
proizvodnje iz obstoječih in z
dograditvijo
energetskih
zmogljivosti, ki naj bi začele
obratovati letos, tako da bi
proizvedli okoli 81 milijard kilovatnih ur električne energije,
nakopali 75 milijonov ton premoga, pridobili 4,2 milijona
ton nafte in 3,1 milijarde kubičnih metrov naravnega plina,
pri tem pa uvozili 3,8 milijon
ton premoga za koksiranje, »
10,8 milijona ton nafte in 4,5
milijarde kubičnih metrov naravnega plina, hkrati pa naj bi

omogočili razširitev zmogljivosti za transport in skladiščenje
plina.
Nujno je treba pospešiti rast
kmetijske proizvodnje in izvoza, povečati stabilizacijo tržišča in zagotoviti ugodnejši ekonomski položaj proizvajalcev
kmetijskih in prehrambnih
proizvodov ter dvigniti konkurenčno sposobnost. Proizvodnja pšenice naj bi dosegla okoli 4,8 milijona ton, koruze okoli
11,5 milijona ton in mesa 1,3
milijona ton, odkup pšenice
okoli 3 milijone ton, koruze
okoli 4,5 milijona ton, od tega
za tržne rezerve okoli 400.000
ton, medtem ko bi tržne rezerve mesa znašala 50.000 ton.
Nujno je treba povečati izvoz
kmetijskih in prehrambnih
proizvodov za okoli 6 odstotkov. Sprejeti bodo ukrepi irr izpeljane določene dejavnosti,
da bi povečali odprtost gozdov
in obseg gozdno-vzgojnih del,
ob ustrezni organiziranosti
varstva gozdov pred gozdnimi
požari, boleznimi in škodljivci.
Nadalje je treba podpirati
rast in razvoj turističnega gospodarstva ter sprejeti dodatne ukrepe za uspešnejšo in bogatejšo turistično ponudbo, tako da bi se inozemski turistični
promet povečal najmanj za 6
odstotkov, domači najmanj za
2 odstotka, medtem ko bi se
devizni prihodki povečali za
okoli 11 odstotkov.
Na področju prometa in zvez
so osrednje naloge: dvig kakovosti gospodarjenja in storitev,
modernizacija zmogljivosti,
pospeševanje samoupravne in
tehnološke organiziranosti,
zmanjševanje energetskih in
transportnih stroškov, graditev
blagovno-transportnih centrov
na magistralnih smereh, učinkovitejše vključevanje-v mednarodni promet in povečevanje deviznih prihodkov.
Med drugim je treba bolj angažirati razpoložljive zmogljivosti pri graditvi objektov, pomembnih za realizacijo razvojnih ciljev na področju stanovanjske graditve, energetike,
industrije, kmetijstva, prometa
in vodnega gospodarstva, s čimer bi pospešili ekonomsko
izboljševanje položaja v teh
dejavnostih. Posebej je treba
pospešiti vključevanje gradbenrh zmogljivosti pri izvajanju
investicijskih del v tujini.
Ukrepi in dejavnosti ekonomske politike, bodo namenjeni tudi povečevanju proizvodnje za izvoz, produktivnosti
dela in dohodka.
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poročevalec

kupni plani in programi
voja proizvodnje in izvoza
pomembni za skladen goidarski razvoj države, urešeni pa bodo z združevam dela in sredstev zainterejnih organizacij združenega
a in bodo imeli, na podlagi
insko določenih ekonomh in razvojnih meril, podpomed ukrepi skupne razvojne
ekonomske politike, katerih
/iri so določeni z Družbenim
nom Jugoslavije in posebni zakonskimi predpisi. Ti
ni in programi bodo spodjeni tudi z ustreznimi ukrepi
čin, republik in avtonomh pokrajin, skladno z njihoii družbenimi plani,
o dolgoletni stagnaciji in
adanju produktivnosti dela,
udarja Resolucija, je nujno
ba doseči pozitivne premi, upoštevajoč trdno medsejno odvisnost rasti produknosti, zaposlenosti, družbega proizvoda, dohodka in
ugih dejavnikov gospodare aktivnosti.
/ okviru celotne rasti družnega proizvoda in njegove
litve, kakor tudi rasti proktivnosti dela in bistvenega
lanjševanja ravni inflacije, je
ba zagotavljati materialne
goje za povečevanje živnjskega standarda. Predvm je treba zagotoviti, da reii osebni dohodki v povprečne bodo upadli pod dosežei raven iz predhodnega leta
da bodo naraščali v skladu z
itjo produktivnosti dela.
Nujno je treba zavreti poabljanje socialnih problemov,
socialne diferenciacije prevalstva. Z aktivno ekonom0 in socialno politiko je tre1 zavreti neugodna gibanja v
užbenih dejavnostih in sta>vanjski graditvi in zagotoviti
)polnejše materialno varstvo
ijbolj ogroženih kategorij
ebivalstva.
Realizacija temeljnih nalog,
crepov in aktivnosti ekonom;e ter razvojne politike, dolosne z Resolucijo, bo omogola zagotavljanje materialnih
drugih pogojev za uspešnejuresničevanje ciljev Družsnega plana Jugoslavije. V
m okviru bodo zagotovljeni
di pogoji za uspešnejše
esničevanje politike hitrejšei razvoja gospodarsko manj
izvitih republik in najhitrejšea razvoja SAP Kosovo, kakor
idi ukrepi in dejavnosti za zaranje relativnega zaostajanja
ri gospodarskem razvoju obločja SR Srbije brez območja
AP.
Nadaljevala se bo politika
repitve splošne ljudske
brambe in družbene samoaščite.
oročevalec

stotkov od obstoječih dispariTRŽIŠČE IN CENE
tet cen konec leta 1985.
Cene blaga za široko porabo
Resolucija v posebnem delu
govori o temeljnih aktivnostih se bodo oblikovale po tržnih
in ukrepih ekonomske politike pogojih, pri čemer bodo ukrena področju tržišča in cen ter pi ekonomske politike, predvsem pa intervencije iz blagovfinančne konsolidacije.
Na področju tržišča, pravi ta nih rezerv in uvoza, vplivale na
dokument, je nujno treba spre- njihovo umerjenejšo rast.
Skladno s 6. in 7. členom
jeti učinkovite ukrepe za usklajevanje razmerij med ponudbo Zakona, se cene izdelkov in
in povpraševanjem, in sicer v storitev oblikujejo v skladu s
določenih smereh. Med dru- skupnimi elementi, določenimi
gim je treba v družbenopolitič- v srednjeročnem planu (enernih skupnostih zagotoviti po- getika, promet in zveze in zašgoje za oblikovanje blagovnih čitene cene v kmetijstvu).
Cene v prometu se morajo
rezerv, s katerimi bi posredovali na tržišču. Hkrati je treba oblikovati na podlagi tržnih
zagotoviti učinkovit način de- pogojev, v skladu z načinom
lovanja sistema zveznih, repu- oblikovanja cen enakih izdelbliških, pokrajinskih, občin- kov v proizvodnji, pri čemer bo
skih rezerv in rezerv organiza- Zvezni izvršni svet letos predcij združenega dela, vključno pisal način oblikovanja cen v
tudi postopno zagotavljanje prometu na veliko oziroma na
tržnih rezerv osnovnih kmetij- drobno za izdelke in storitve,
skih in prehrambnih proizvo- za katere bodo predpisani
dov, prav tako pa je treba za- ukrepi neposredne kontrole
gotoviti sredstva za graditev cen proizvajalcem industrijskladiščnih in hladilnih prosto- skih izdelkov. ZIS bo za leto
rov, o čemer bodo v prvem tri- 1986 predpisal tudi način oblimesečju letos sprejeti ustrezni kovanja cen izdelkov iz uvoza.
Za odpravljanje motenj na trakti. Pri tem je treba usposobIjati trgovino, da bo krepila in žišču bodo sprejeti določeni
pospeševala boljše delovanje ukrepi ekonomske politike,
posebej: intervencija na tržišsistema blagovnih rezerv.
Za boljšo preskrbljenost tr- ču iz blagovnih rezerv in iz
žišča z blagom za široko pora- uvoza; ukinitev kreditiranja izbo se bo nadaljevala politika delkov z inflacijsko rastjo cen;
zagotavljanja uvoza tistih pro- odvzem pridobljenih koristi
izvodov, ki so bistveni za pre- vsem organizacijam združeneskrbo prebivalstva, kakor tudi ga dela, pri katerih bo ugotovsurovin za njihovo proiz- ljeno monopolno in drugo nezakonito oblikovanje cen, uvavodnjo.
Da bi preprečili rast cen kot janje prometnih davkov za doizraz gospodarskih in konjunk- ločene izdelke, ko bo ocenjeturnih neskladij med ponudbo no, da je treba absorbirati del
in povpraševanjem, bodo po- . povpraševanja; spreminjanje
sredovale blagovne rezerve, če blagovnega režima in ravni
pa to ne bo dovolj, bo omogo- zaščite pri določenih izdelkih
in drugo, in sicer v skladu z
čen tudi uvoz blaga.
Zagotovljeni bodo pogoji, da zakonom.
ZIS bo v skladu z Zakonom
bo trgovina smotrneje in učinkoviteje opravljala promet na sprejel tudi nujne ukrepe neenotnem jugoslovanskem tr- posredne kontrole cen, če bodo razmere to zahtevale.
žišču.
Zvezni zavod za cene bo
Program rezerv mesa pri živini na hribovito-planinskih spremljal gibanje cen in na
območjih bo zagotovil, da bo podlagi stanja v proizvodnji in
delež SR Srbije brez območja na tržišču predlagal ukrepe
avtonomnih pokrajin znašal 20 ekonomske politike, ki bi upoodstotkov od programa rezerv časnili rast cen predvsem tam,
kjer se kažejo posledice monomesa pri živini v letu 1986.
Cene izdelkov in storitev na polnega ravnanja pri oblikovaenotnem jugoslovanskem tr- nju cen.
žišču bodo organizacije združenega dela, v razmerju med- KREDITNOsebojne odvisnosti, povezano- MONETARNA
sti in odgovornosti, oblikovale POLITIKA
samostojno po tržnih pogojih,
Skladno z Družbenim plain sicer v skladu z zakonom.
Leta 1986 se bodo zmanjšale nom Jugoslavije, v okviru prorazlike v razmerjih cen elek- grama za finančno konsolidatrične energije, premoga in na- cijo gospodarstva, bank in
ravnega plina, in sicer, v skladu drugih uporabnikov družbenih
s stališči Družbenega plana za sredstev, upoštevaje pri tem
obdobje 1986-1990 in skupni- probleme manj razvitih repumi elementi oblikovanja cen blik in SAP Kosova in tudi zaoteh izdelkov, določenih v ome- stajanje pri razvoju območja
njenem planu, v višini 33 od- SR Srbije brez območja SAP,

bodo sprejeti naslednji ukrepi
in dejavnosti; do konca marca
1986 bodo organizacije združenega dela, banke in drugi
uporabniki družbenih sredstev, v skladu z Zakonom, uredile svoje dospele obveznosti,
ob popolnem nadzorstvu Službe družbenega knjigovodstva,
Narodne banke Jugoslavije fn
bank.
Na podlagi vnaprej določenih meril in pogojev bo s posebnim zveznim zakonom, ki
bo predložen do konca marca
1986, spremenjen del kratkoročnih kreditov iz primarne
emisije v kredite za trajna
obratna sredstva proizvajalnih
organizacij združenega dela.
Konverzija kreditov bo selektivno izpeljana po namenu
oziroma uporabnikih, pri čemer bo posebej upoštevan položaj OZD v gospodarsko manj
razvitih republikah in na območju SR Srbije brez območja
SAP, ker bo upoštevano njeno
relativno zaostajanje pri razvoju, posebej pa v SAP Kosovo.
Do konca aprila 1986 bodo
sprejeti zakon in ukrepi, da bi
trajno uredili vprašanje tečajnih razlik v Narodni banki Jugoslavije, poslovnih bankah in
organizacijah združenega dela
ter pri tem pokrili del tečajnih
razlik, nastalih na podlagi blagovnih kreditov za proizvodnjo
umetnih gnojil, proizvodnjo
bakra in za črno metalurgijo.
Mimo tega bo onemogočena
uporaba neregularnih inštrumentov blagovnega prometa,
posebej plačilnih inštrumentov, namenjenih oblikovanju
celotnega prihodka, tako da
celoten prihodek na tej podlagi sestavljajo le vrednostni papirji, ki jih avalirajo banke in
organizacije združenega dela
na področju gospodarstva, in
sicer pod ostrejšimi pogoji.
Postopno se bo zmanjševal
delež prihodka na podlagi posebnega prometnega davka
(republiškega, pokrajinskega
in občinskega) v proračunih
(teh) družbenopolitičnih skupnosti.
Pripravljali se bodo in izvajali drugi ukrepi iz sanacijskega
programa in programa normalizacije finančnega položaja
organizacij združenega dela,
bank in drugih uporabnikov
družbenih sredstev. Med drugim bodo pripravljene spremembe sistema obračunavanja in bilanciranja, namenjene
realnejšemu prikazovanju finančnega stanja in bilance
uspešnosti (dohodek), da bi tako doslednejše realizirali načela plačane realizacije, kakor
tudi spremembe v strukturi virov finansiranja osnovnih in
obratnih sredstev zaradi od11

pravljanja neregularnosti in dij in izvajanja investicijskih premoženja, gospodarskih deneskladij pri virih sredstev, ter del v tujini.
javnosti in drugih virov prihodukrepi za hitrejše kroženje
Jugoslovanski banki za kov prebivalstva na podlagi
obratnih sredstev.
mednarodno ekonomsko so- progresivnih davčnih stopenj,
Resolucija pravi, da bodo delovanje bo iz sredstev za ki bi bile v skladu z ekonomsko
ukrepi monetarne in kreditne spodbujanje izvoza zagotovlje- močjo prebivalstva.
politike namenjeni protiinfla- no regresiranje dela obresti za
cijski politiki in da bodo krepili kredite, ki jih ta banka daje
ekonomske pogoje tržnega bankam za dopolnilno krediti- PRIDOBIVANJE
gospodarjenja. Nujno je treba ranje izvoza opreme in ladij ter IN RAZPOREJANJE
zagotoviti potrebno upočas- izvajanje investicijskih del v tu- DOHODKA
njevanje rasti monetarnega jini.
V okviru politike pridobivaagregata (denarne mase) gleMed drugim je predvideno,
de na nominalno rast družbe- da bo v prvem trimesečju letos nja in razporejanja dohodka
nega proizvoda. Pri tem bo ob- predložen novi zakon o Jugo- ter čistega dohodka in delitve
seg primarne emisije in rasti slovanski banki za mednarod- sredstev za osebne dohodke je
plasmajev bank v skladu z rast- no ekonomsko sodelovanje, ki treba v OZD ter s sinhronizirajo denarne mase. Za učinkovi- bo prilagodil status te banke in nimi ekonomskimi ukrepi in
tejšo realizacijo temeljnih na- okrepil njene bančne funkcije aktivnostmi oziroma sovplilog ekonomske politike je nuj- na področju ekonomskega so- vom vseh dejavnikov za povečevanje produktivnosti dela,
no treba zagotoviti, s politiko delovanja s tujino.
Narodne banke Jugoslavije in
Pod kontrolo monetarno- proizvodnje in učinkovitosti
zagotavljati
poslovnega
bančništva, kreditne politike bodo vsi de- gospodarjenja,
ustrezne ukrepe za uresniče- narni tokovi, preprečeni pa bo- materialne in druge pogoje za
vanje selektivne monetarne in do tudi vsi neregularni tokovi naraščanje realnih osebnih
kreditne politike.
emisije denarja, ob polni kon- dohodkov in dviganje splošne
Poleg tega bodo zagotovlje- troli izvajanja zakonskih pred- ravni življenjskega standarda
delovnih ljudi in občanov, ob
ni najbolj ugodni pogoji kredi- pisov in finančne discipline.
tiranja za proizvodnjo in priLetos ne bomo zoževali se- hkratnem zagotavljanju večjepravo proizvodnje blaga in sto- lektivnih namenov, pri čemer ga obsega sredstev za akumuritev, namenjenih izvozu, po- pa se bo povečal delež bank in lacijo.
V skladu z rastjo proizvodsebej na konvertibilno območ- organizacij združenega dela
je, kakor tudi proizvodnje od- pri financiranju selektivnih na- nje, zaposlenosti in produktivkupa zalog in rezerv osnovnih menov iz primarne emisije, v nosti dela družbenega sektorkmetijskih in prehrambnih iz- skladu s krepitvijo reproduk- ja, se bo masa realnih osebnih
delkov, proizvodnje in zalog cijske sposobnosti, ob hkratni dohodkov gospodarstva povemineralnih gnojil in skupnih večji podpori uresničevanja čala za okoli 2,5 ordstotka, na
programov proizvodnje in iz- splošne monetizacije vred- zaposlenega pa za okoli 0,5
odstotka, kar je v skladu z rastvoza, ki so pomembni za vso nostnih papirjev.
produktivnosti dela. Osebni
državo.
Izpeljane bodo tudi spre- jo
Monetarno-kreditna politika membe v sistemu in politiki dohodki delavcev izven mateproizvodnje
bodo
bo spodbujala tudi realizacijo davkov in prispevkov, razširje- rialne
drugih prioritet razvoja, dolo- na pa bo prav tako uporaba spremljali gibanja osebnih dočenih v Družbenem planu Ju- progresivnega in diferencira- hodkov gospodarstva po stopgoslavije za obdobje 1986- nega obdavčevanja zaradi kre- nji, ki jo bodo dovoljevala razpoložljiva materialna sredstva,
1990.
pitve ekonomske, razvojne in ob
upoštevanju učinkovitosti
Obrestne mere se bodo us- socialne funkcije davkov.
klajevale s pričakovano stopV skladu z Dolgoročnim pro- izvajanja dogovorjenih delovnjo inflacije. Med letom se bo- gramom ekonomske stabiliza- nih programov. Pokojnine in
do usklajevale z realnimi giba- cije in Družbenim planom Ju- drugi prejemki iz zdravstvenenji v gospodarstvu.
goslavije za obdobje 1986- ga in socialnega zavarovanja
socialnega varstva bodo
Januarja 1986 bodo obliko- 1990 naj bi letos izpeljali teme- ter
gibanja osebnih dovane tudi rešitve za izvajanje ljite spremembe sistema in po- spremljali
hodkov, pri čemer se bo zagopolitike obresti, glede na pri- litike davkov in prispevkov.
čakovano inflacijo, pri čemer
Davčna politika (diferencira- tavljalo ohranjanje njihove rebo izhodišče politika realnih ne stopnje, razne davčne olaj- alne vrednosti in določeno porealnega standarda.
obresti. Hkrati bodo predlaga- šave in davčne oprostitve) bo večevanje
ustreznih osnov
ni nadaljnji ukrepi za finančno podpirala: hitrejši razvoj dolo- in Razčlenitev
meril za delitev sredstev za
konsolidacijo in preprečevanje čenih dejavnosti in druge raz- osebne
dohodke v organizaciinflacije.
vojne naloge v letu 1986, posezdruženega dela in drugih
Banke ne bodo več dajale bej pa proizvodnjo za izvoz in jah
kreditov za obratna sredstva proizvodnjo, ki bistveno raci- organizacijah, kakor tudi v
družbenopolitičnih skupnoproizvajalnim organizacijam onalizira porabo surovin in stih,
se bodo zagotavljali pozdruženega dela, ki zaradi ka- energije, zmanjševanje drugih trebni
pogoji za izvajanje aktivkršnihkoli razlogov zadržujejo stroškov, boljše izkoriščanje ne socialne
politike.
zaloge končnih izdelkov, razen zmogljivosti in dvig tehničnoče gre za zaloge, namenjene tehnološke ravni, realizacijo
S povečevanjem proizvodproizvodnji za izvoz in za se- skupnih programov proizvod- nje, prouktivnosti dela in realzonske zaloge, ki jih kreditira nje in izvoza, pomembnih za nega dohodka, kakor tudi z
tudi primarna emisija.
vso državo, programe na po- večjo učinkovitostjo dela in
Predlagan bo zakon o spre- dročju drobnega gospodar- boljšim izkorišanjem materialminjanju kratkoročnih kredi- stva, turizma in trgovine s pre- nih in človeških rezerv, z netov narodnih bank republik in hrambenimi izdelki.
prestanim povečevanjem zaNarodne banke Vojvodine,
Med drugim naj bi proučili poslovanja, ob večji odgovorodobrenih Jugoslovanski ban- možnost ukinjanja ali zmanjše- nosti vseh nosilcev gospodarki za mednarodno ekonomsko vanja občinskega oziroma re- ske aktivnosti, bodo dane realsodelovanje, v dolgoročne kre- publiškega prometnega davka. ne možnosti, da bo socialna
dite za namene dopolnilnega Hkrati naj bi razširili in poveča- varnost delavcev in njihovih
kreditiranja izvoza opreme, la- li obdavčevanje prihodkov od družin odvisna od dela, da pa
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se z ukrepi socialne politike
zagotovi socialna varnost tistih, ki iz objektivnih razlogov
ne morejo tega uresničiti s
svojim delom.
Ukrepi ekonomske politike
in socialne politike, posebej pa
izpopolnjevanje davčne politike in večja odgovornost njenih
nosilcev, bodo odpravljali in
onemogočali
poglabljanje
vzrokov socialnih razlik, ki ne
izvirajo iz rezultatov dela.
SPLOŠNA DRUŽBENA
IN SKUPNA PORABA
Celotna sredstva za splošne
družbene in skupne potrebe,
razen prihodkov proračuna federacije in prihodkov za pokojninsko-invalidsko zavarovanje,
varstvo borcev in prejemkov
vojaških invalidov, sredstev,
namenjenih za znanost, dodatnih sredstev za zaposlovanje,
zakonskih obveznosti, ki imajo
značaj osebnih prejemkov, regresov za umetna gnojila,
sredstev za varstvo rastlin, intervencij in investicij v gospodarstvu iz prihodkov prebivalstva, bodo naraščala za 5 odstotkov počasneje od nominalne rasti dohodka družbenega
gospodarstva. V okviru celotnih sredstev za te potrebe bodo prihodki iz gospodarstva
naraščali počasneje od drugih
prihodkov, (negospodarstvo,
prebivalstvo in drugi).
Sredstva za odpravljanje posledic elementarnih nesreč, za
premoščanje razlik, ki so nastale zaradi različnih rokov
vplačil in vplačil sredstev Sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko
manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin, prispevkov
Skladu solidarnosti z neuvrščenimi državami in državami v
razvoju in za druge obveznosti, na podlagi dogovora republik in pokrajin in družbenih
dogovorov ali zveznega zakona, bodo naraščala skladno s
predpisi oziroma dogovori, ki
urejajo te obveznosti.
Sredstva za splošne družbene in skupne potrebe v republikah in avtonomnih pokrajinah se bodo usklajevala z gibanjem dohodka družbenega
gospodarstva po periodičnih
obračunih za tri, šest in devet
mesecev. Če bodo med letom
ta sredstva dosegla višjo raven
kot je resolucijsko določena,
bodo v republikah in. pokrajinah sprejeti ukrepi, da se sorazmerno zmanjša stopnia
davkov in prispevkov iz dohodka organizacij združenega dela ali osebnih dohodkov delavcev.
Republike in avtonomni pokrajini bodo na področju družbenih dejavnosti sprejele ukreporočevalec

)e za spremembo ustreznih
zakonov in predpisov na poJročju samoupravnega inteesnega organiziranja. Te
spremembe bi morale zajeti ra:ionalizacijo mreže sistema ineresnega organiziranja, raz'oj dela in odločanja v teh
skupnostih.
Vse družbenopolitične skuplosti bodo določile program
ealizacije te naloge najkasnee do konca marca 1986, tako
Ja bi se zmanjšala zunajproiz✓odna poraba (družbena režija).
Na področju izobraževanja
e treba sprejeti učinkovite
Jkrepe za racionalizacijo in
nodernizacijo izobraževalnega sistema in izboljšanje mateialnega položaja izobraževallih inštitucij in zaposlenih v
ijih.
Na področju zdravstvenega
varstva morajo biti dejavnosti
usmerjene predvsem k: hitrejšemu zmanjševanju smrtnosti
dojenčkov, učinkovitejšemu
preprečevanju nalezljivih in
parazitnih bolezni, preprečevanju in odpravljanju množičnih nenalezljivih bolezni, vzrokov invalidnosti in delovne
nezmožnosti. Prioriteto pri
razvoju mora imeti primarno
zdravstveno varstvo in zagotavljanje pogojev za čimbolj
dostopno zdravstveno varstvo
v delovnih organizacijah materialne proizvodnje in krajevnih
skupnostih, kakor tudi posodabljanje dela v stacionarnih
zdravstvenih
organizacijah.
Zagotovljena bo redna preskrba z zdravili in sanitetnim materialom, pri čemer se bomo
bolj opirali na lastne sile.
Proračun federacije za leto
1986 je izkazan v dveh posebnih delih: delu za financiranje
Jugoslovanske ljudske armade
in delu za financiranje drugih
funkcij in obveznosti federacije. S tem bo zagotovljeno financiranje uporabnikov proračuna federacije in vračanje dela obveznosti federacije.
Pri razporejanju proračunskih sredstev bo imelo prednost financiranje Jugoslovanski ljudske armade. Zato bo
zagotovljenih 5,2 odstotka
ustvarjenega narodnega dohodka celotnega gospodarstva v letu 1986.
Za financiranje invalidskoborčevskega varstva in za vojaške pokojnine bodo zagotovljena sredstva za tekoče izpolnjevanje obveznosti po zakonskih predpisih.
V skladu z zakonskimi predpisi bodo zagotovljena dopolnilna sredstva za mani razvite
republike in SAP Kosovo.
Za financiranje materialnih
rezerv bodo zagotovljena sredstva v višini 2 odstotkov celotporočevalec

nih izvirnih prihodkov prora- ta načrtovana valutna in regičuna federacije, kakor tudi 20 onalna struktura izvoza.
odstotkov od prometnega davka na kavo, in sicer od dela UVOZNA POLITIKA
tega davka, ki pripada proračunu federacije.
Uvozna politika bo namenjena povečevanju proizvodnje in
EKONOMSKI ODNOSI S izvoza, v skladu s plačilno-bilančnimi možnostmi države.
TUJINO
Prednost bo imel uvoz surovin
Za uresničevanje politike in drugih reprodukcijskih makrepitve ekonomskih odnosov terialov, namenjenih proizvods tujino bo sprejetih več ukre- nji za izvoz na konvertibilno
pov in dejavnosti. Predvsem se območje. S predvidenim uvobo nadaljevalo izvajanje politi- zom naj bi predvsem zagotovili
ke realnega tečaja dinarja, da modernizacijo in razširitev
bi ohranili globalno cenovno zmogljivosti za izvoz in s tem
konkurenčnost domačih izdel- namenom nadaljnji tehničnokov in storitev na enaki ravni tehnološki razvoj. Uvoz blaga
kot je bila konec leta 1985. za široko porabo naj bi prispeZvezni izvršni svet bo na pred- val k boljši preskrbljenosti dolog Narodne banke Jugoslavije mačega tržišča, v tem okviru
določal okvire potrebnega pri- pa tudi k večjemu turističnemu
lagajanja tečaja dinarja v skla- povpraševanju, kakor tudi k
pozitivnemu vplivu na kakodu z zveznim zakonom.
Izvoz bo dinarsko spodbujen vost, izbiro in cene domače
z vračanjem carin in drugih da- proizvodnje.
Organizacije združenega dejatev, regresiranjem dela transportnih stroškov na inozem- la lahko v letu 1986 sklepajo
skih relacijah, subvencijami in pogodbe za uvoz opreme s
stimulacijami, pri čemer pa se konvertibilnega območja v vibo njihova relativna raven šini 31 odstotkov obračunane
zmanjševala in selektivno amortizacije za opremo v letu
usmerjala, tako da bodo spod- 1985 in v višini 7 odstotkov
bujane spremembe v strukturi ustvarjenega izvoza na konverizvoza, s katerim se ustvarjajo tibilno območje v letu 1985.
Omogočeno bo opravljanje
večji ekonomski učinki. Posebne spodbude bodo za izvoz kompenzacijskih in drugih
kmetijskih in prehrambnih specifičnih poslov s tujino,
uvoz zaradi izvoza, izvoz s plaproizvodov.
Večja dohodkovna motivira- čilom v blagu, razvijali pa naj
nost organizacij združenega bi tudi višje oblike dolgoročnedela, ki imajo sklenjene po- ga proizvodnega sodelovanja
godbe o dolgoročni industrij- ter kooperacije z državami v
ski kooperaciji s partnerji iz dr- razvoju in drugimi državami,
žav konvertibilnega območja da bi bolj uravnotežili menjavo
in iz držav, s katerimi je dogo- blaga in storitev. Spodbujeno
vorjen klirinški način plačeva- bo tudi ustanavljanje in delonja, bo dosežen z oprostitvijo vanje carinskih con.
V okviru kompenzacijskih
plačevanja carine in uvoznih
dajatev, in sicer v skladu s 50. poslov, pravi Resolucija, b<j
omogočen predvsem izvoz izčlenom Carinskega zakona.
Organizacije združenega de- delkov, katerih plasma je na
la, ki s svojimi in skupnimi raz- tujih tržiščih otežen. Pri tem
vojnimi programi, proizvodnjo bodo imeli prednost tisti izdelin izvozom dolgoročneje po- ki, katerih izvoz, preko kommembno izvažajo, bodo pod- penzacij, omogoča uvoz proizprte z ustreznimi ukrepi razvoj- vodov, ki so pomembni za prene in ekonomske politike, skrbo domače reprodukcije in
predvsem v primerih, ko izva- tržišča.
Blagovna menjava s sosedžajo na konvertibilno območje
in ko s temi posli ustvarjajo njimi državami, ki poteka v
skladu s sklenjenimi meddrpozitivne devizne učinke.
Gospodarska zbornica Ju- žavnimi aranžmaji, lahko dosegoslavije, gospodarske zborni- že 20 odstotkov vrednosti blace republik in avtonomnih po- govne menjave s posamezno
krajin bodo med drugim pred- državo (menjava po brezcarinlagale merila za smotro orga- skih listah ni vključena v ta
nizacijo in razvoj delovanja tr- okvir).
Omogočen bo nakup ladij in
govinske mreže v državi in tuletal na hipotekami kredit, ob
jini.
Vsa aktivnost ekonomske obveznosti, da njihova uporapolitike mora zagotoviti, da bo ba ustvarja devizni priliv najnajvečji del gospodarstva do- manj v vrednosti odplačila krehodkovno zainteresiran za iz- dita. Nadalje bo omogočen navoz, tako da bo z izvozom kup letal na kredit, in sicer preustvarjen najmanj tak doho- ko vezanih poslov izvoza jugodek, kot je dosežen na doma- slovanskega blaga. Pri uvozu
čem tržišču. Pri tem bo podpr- opreme večje vrednosti bo

praviloma treba zagotoviti
ustrezni izvoz domačega
blaga.
Ukrepi carinske in izvencarinske zaščite bodo omogočili
ugodnejši uvoz blaga, namenjenega proizvodnji blaga in
storitev za izVoz na konvertibilno območje.
Ukrepi tekoče ekonomske
politike bodo podpirali in
spodbujali ekonomsko upravičeno in smotrno substitucijo
uvoza.
Spodbujen bo devizni priliv
od delavcev na začasnem delu
v tujini, ki bo intenzivneje
usmerjen v drobno gospodarstvo, kmetijsko in stanovanjsko graditev.
UPORABA TUJIH
KREDITOV
Med tujimi krediti bodo
predvsem uporabljeni novi
krediti Mednarodne banke za
obnovo in razvoj, mednarodnih
finančnih
korporacij
Evropske investicijske banke,
EUROFIME, Evropskega sklada za reintegracijo, vlad in
vladnih agencij. Te kredite bodo uporabljale organizacije
zdrženega dela, prispevati pa
morajo: k hitrejšemu uresničevanju razvojnih ciljev (modernizacija JŽ, graditev avtomobilskih cest, graditev energetskih objektov, za raziskovanje
energetskih surovin), strukturnemu prilagajanju in večji izvozni ekspanziji gospodarstva,
povečevanju zaposlenosti v
gospodarsko manj razvitih
krajih in na izrazito migracijskih območjih, kakor tudi k hitrejšemu zaposlovanju povratnikov iz tujine.
Sredstva Mednarodne banke za obnovo in razvoj bodo na
podlagi meril, določenih z
zveznim zakonom, uporabljena za modernizacijo in graditev infrastrukturnih objektov,
uporabljena pa bodo tudi kot
ena oblik podpore hitrejšega
razvoja gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo.
Finančne kredite bi letos najemali v tujini le zaradi likvidnosti države pri plačilih tujini
in za financiranje določenih
programov, pri čemer bi vse
kredite najemali le na podlagi
posebnih zveznih zakonov.
Izjemoma se bodo lahko, zaradi pravočasnega izpolnjevanja fiksnih in zajamčenih obveznosti do tujine in ohranjanja potrebne ravni deviznih rezerv, v tujini uporabljali kratkoročni krediti.
Raven kratkoročnega dolga
pooblaščenih bank, določeno
s Projekcijo plačilne bilance
Jugoslavije za leto 1986 in Odlokom Zveznega izvršnega
sveta, bodo pooblaščene ban13

ke razporejale med seboj, v
skladu z njihovim deležem pri
celotnih plačilih v konvertibilnih valutah v letu 1985. Višino
kratkoročnega dolga pooblaščenih bank na dan 31. decembra 1985, bodo pooblaščene
banke med seboj razporedile
na 'posamezne banke v prvem
trimesečju letos, in sicer v
skladu s tem merilom.
Dejavnosti pri srednjeročnem reprogramiranju obveznosti do tujine se bodo, v skladu s politiko normaliziranja zunanje likvidnosti, nadaljevale.
V skladu z zveznim zakonom
bodo podprta skupna vlaganja
tujih oseb v domače organizacije združenega dela, ki so pomembne za proizvodnjo, izvoz
in pospeševanje tehnološkega
razvoja, in sicer v skladu s
skupno razvojno politiko, določeno v Družbenem planu Jugoslavije.
Politika deviznih rezerv bo
namenjena zagotavljanju likvidnosti pri mednarodnih plačilih, pri čemer bo raven deviznih rezerv pri pooblaščenih
bankah in Narodni banki Jugoslavije ohranjena na ravni dvomesečnih plačil v konvertibilnih devizah.
Zvezni izvršni svet bo določal kvartalno raven deviznih
rezerv in o tem obveščal
Skupščino SFRJ.
Med drugim je predvideno,
da bi s spremembami in dopolnitvami ustreznih aktov oprostili oziroma znižali carine in
zunanjcarinske dajatve pri
uvozu opreme za nerazvite občine SR Srbije, brez območja
SAP na način, kakor je to urejeno za gospodarsko manj razvite republike in SAP Kosovo.
Spremembe in dopolnitve
ustreznih aktov bodo omogočile oprostitev plačila carine in
drugih uvoznih dajatev pri
uvozu opreme, ki je ne proizvajamo v državi, in sicer za organizacije združenega dela v
občinah, ki jih je prizadel potres na Kopaoniku.
V industriji, energetiki in
drugih dejavnostih proizvodnje bodo organizacije združenega dela sprejemale, programe dvigovanja kakovosti proizvodnje ir» storitev, posebej pa
programe zniževanja materialnih stroškov na enoto izdelka,
za uporabo zmogljivosti, kakor
tudi za uspešnejše prilagajanje
zaostrenim izvoznim zahtevam. Ukrepi ekonomske politike bodo olajšali in spodbujali
tako prilagajanje in zagotavljali pogoje za stabilno in kontinuirano preskrbovanje tekoče
reprodukcije s surovinami, reprodukcijskim materialom, rezervnimi deli, energijo in energetskimi gorivi, da bi tako do14

segli predvideno stopnjo rasti
industrijske proizvodnje.

gram ukrepov za preprečevaKMETIJSTVO
nje onesnaževanja vodotokov
Resolucija za področje kme- v državi, s posebnimi ukrepi za
tijstva poudarja, da je treba z preprečevanje onesnaževanja
ENERGETIKA
ustreznimi ukrepi razvojne in reke Save.
Energetska bilanca Jugosla- ekonomske politike izboljšati
vije za leto 1986 mora določiti, ekonomski položaj proizvajal- PROMET
v skladu z začrtanimi razvojni- cev kmetijskih pridelkov.
mi cilji, obseg in strukturo proPri izvajanju politike selekTudi na področju prometa
izvodnje, porabe in obseg uvo- tivnih in diferenciranih obrest- bo sprejeta vrsta ukrepov.
za osnovnih energetskih proiz- nih mer bo imela posebno Predvsem s posebnim dogovovodov, kakor tudi potrebne prednost kmetijska proizvod- rom republik in pokrajin ter
ukrepe za realizacijo energet- nja, upoštevajoč posebnosti drugih subjektov, ki ga je treba
ske proizvodnje, posebej pa njenega proizvodnega proce- skleniti vzporedno s sprejettudi ukrepe za realizacijo sa. Predlagani bodo načini in jem skupnega plana organizaEnergetske bilance. Enako- viri sredstev za beneficiranje cij združenega dela v Skupnomerno in pod enakimi pogoji obresti v kmetijstvu.
sti jugoslovanskih železnic, in
bo zagotovljeno oskrbovanje
Okrepila se bo politika spod- sicer najkasneje do konca
jugoslovanskega tržišča z naft- bujanja izvoza kmetijskih in marca 1986, bodo določena
nimi derivati, petrokemičnimi prehrambnih izdelkov, predv- merila, način in obveznosti
proizvodi in koksom.
sem dolgoročni izvozni aranž- udeležencev dogovora pri fiNa deviznem tržišču se bo- maji, omogočen pa bo tudi nanciranju graditve in moderdo, v skladu z zakonom, zago- prostejši uvoz in izvoz teh iz- nizacije infrastrukturnih objektavljala devizna sredstva za delkov.
tov v železniškem prometu.
uvoz predvidenih količin nafte,
Z monetarno-kreditno politiMed drugim je predvideno,
naftnih derivatov, premoga za da bi do konca januarja spreje- ko, politiko cen, zmanjševakoksiranje in koksa, za tranzit li zakon, ki bo ustanovil sklad njem carin in drugih uvoznih
in uskladiščenje plina, uvoz je- in zagotavljal stalne in trdne dajatev za uvoz opreme, ki je
drskega goriva, manjkajoče vire sredstev za regres za ne proizvajamo v Jugoslaviji,
električne energije, kakor tudi umetna gnojila, sredstva za kakor tudi z združevanjem deza uvoz rezervnih delov in re- varstvo rastlin in kakovostno la in sredstev, bo omogočena
produkcijskega materiala, ki je sortno seme. Nadaljevalo se graditev, nabava in modernizanujno potreben za nemoteno bo regresiranje umetnih gnojil, cija zmogljivosti, ki so skupnedelo energetskih zmogljivosti, in sicer najmanj do dane ravni, ga pomena za železniški in
raziskovanje in eksploatacijo uvedeno pa bo tudi regresira- PTT promet.
energetskih surovin. Zaradi za- nje proizvodnje sredstev za
Poleg tega bo spodbujeno
gotavljanja manjkajočih deviz- varstvo rastlin in za sortno sodelovanje domačih prevoznih sredstev se bodo izvažali le seme.
nikov pri transportu blaga nasezonski presežki energije in
Razvili naj bi družbeno orga- še zunanjetrgovinske menjave.
energetskih surovin.
nizirano proizvodnjo in pospe- Nadomestila za ceste bodo zaSprejeti bodo ustrezni ukre- šili razvoj družbenoekonom- gotovljena tudi v maloprodajni
pi za nadaljnje izboljševanje skih odnosov s kmeti, in sicer s ceni naftnih derivatov, zagoekonomskega položaja elek- skupnim planiranjem, zagotav- tovljeni f>a bodo tudi drugi viri
trogospodarstva, zagotovljena ljanjem potrebnega reproduk- za vzdrževanje in gradnjo cest,
pa bo tudi enakopravna obrav- cijskega materiala in sredstev prav tako pa bodo sredstva iz
nava vseh vrst energije.
ter zagotavljanjem varnosti mednarodnih kreditov nameplasmajev dogovorjene bla- njena tudi graditvi cest.
Z uresničevanjem politike govne
proizvodnje. Podprt bo
Omogočen bo začasni uvoz
plačilne bilance in ukrepi eko- razvoj zadružništva
in kadrov- in zakup transportnih sredstev
nomske politike bo spodbuje- sko usposobljanje strokovnih
za prevoz v mednarodnem
na .realizacija skupnih progra- služb na področju kmetijstva, prometu. Ukrepi ekonomske
mov povečevanja proizvodnje
agrarne ekono- politike in drugi ukrepi bodo
in izvoza, posebej na konverti- veterinarstva,
in podobno.
spodbujali modernizacijo in
bilno območje, tako da bo ime- mije
V skupne programe proiz- razvoj zmogljivosti, namenjelo prednost zagotavljanje po- vodnje
hrane se bodo nih večjemu obsegu opravljatrebnih deviznih sredstev za vključilein izvoza
organizacije nja storitev v mednarodnem
predvideni uvoz surovin, re- združenegatudi
dela, ki proizvaja- prometu in zvezah, da bi tako
produkcijskega materiala in jo reprodukcijski
material, veli- povečali devizni priliv od proopreme, ki je ne proizvajamo v ki porabniki hrane
(turistične meta in turizma.
Jugoslaviji.
Zaostren bo nadzor in zagoorganizacije in podobno).
V družbenopolitičnih skup- tovljena večja varnost ljudi in
Kreditno-monetarne, devizne in carinske spodbude ter nostih je treba zagotoviti tržne varstva premoženja v vsem
olajšave bodo podpirale učin- rezerve pšenice, koruze, slad- prometu.
kovitejše vključevanje domače korja, jedilnega olja in proteinUstrezni ukrepi ekonomske
strojne industrije in domačega ske živinske krme, kakor tudi politike, posebej davčne in caladjedelništva v proizvodnjo mesa, tako da bi čimprej dose- rinske, bodo omogočili ugodtirnih vozil in ladij ter proizvod- gli raven minimalnih rezerv, nejše materialne pogoje za
njo opreme za energetske in določenih v družbenem planu. razvoj sredstev javnega obvešsurovinske
zmogljivosti Program zveznih blagovnih re- čanja, predvsem informacij(predvsem opreme za premo- zerv bo opredelil oblikovanje sko-političnih glasil.
govnike), kakor tudi opreme za in enotno delovanje tržnih reDa bi se bistveno povečal
varstvo človekovega okolja. zerv kmetijskih "in prehramb- devizni prihodek na področju
Spodbujen bo tudi razvoj so- nih proizvodov, s predlogom turizma in povečala tuja turidobnih tehnologij, namenjenih virov sredstev za finaciranje stična poraba, je prav tako treba sprejeti določene ukrepe in
valorizaciji premoga kot naj- teh rezerv.
pomembnejšega domačega
dejavnosti.
V prvem polletju bo sprejet
energetskega resursa (oplePredvsem naj bi nadalje
menitenje, sušenje, plinifikaci- zakon o temeljih režima voda, spodbujali razvoj turističnih
ja in podobno).
sprejet pa bo tudi enoten pro- storitev, ob določenih davčnih
poročevalec

jšavah. Pravočasno bodo
>čena tudi sredstva za
ošno turistično informacij>-propagandno dejavnost,
česar bo določen det sredv, namenjen pokrivanju te
avnosti v tujini. Gorivo je
ba nadalje tujim turistom
»dajati za bencinske bone.
'a ustvarjanje čimvečjega
imeta z izdelki in storitvami
urizmu, kakor tudi za večje
"nerjanje deviz v družbene
;ove in zaradi preprečevanja
zakpnitega prometa z devini, je nadalje treba spodbuplačevanje turističnih storipreko dinarskega čeka Naine banke Jugoslavije. Z
odnostmi naj bi povečali zananje tujih turistov za nakup
larskih čekov Narodne banJugoslavije, da bi z njimi
povali blago v Jugoslaviji,
repilo pa naj bi se tudi vkljui/anje trgovine v turistično
nudbo.
Ekonomski ukrepi morajo
odbujati povezovanje turičnega gospodarstva in drui dejavnosti, posebej kmetijo-prehrambnega kompleksa
zagotavljanje preskrbljenoin za večjo ponudbo izdelv in storitev na turističnem
išču.
Podaljšanje turistične sezonaj bi omogočilo tudi zniženje stopenj temeljnega pro3tnega davka na premog, na3njen ogrevanju hotelov in
ugih gostinskih objektov,
ilje naj bi izkoristili šolske
ičitnice, aktivneje obdelali
ecifično turistično ponudbo,
ni omejena na določeno leti obdobje in vremenske polje (kongresni turizem, zdraiško-rekreacijski turizem in
ugo). Sprejeti bodo tudi
edpisi za ugotavljajgje in
iremljanje devizne realizacije
ganizacij turističnega goiodarstva in deviznega priliva
i turizma, z vidika plačilne
lance.
Sprejeti bodo tudi ekonom;i ukrepi~in dejavnosti za reizacijo strategije pospešene» razvoja tujega turizma, poibej ukrepi kreditne politike,
»odbujeno pa bodo tudi večje
igažiranje sredstev prebivalva in skupna vlaganja s tujii partnerji.
AZVOJ DROBNEGA
OSPODARSTVA
Na področju drobnega gozdarstva bodo sprejeti ukreekonomske politike in druge
jjavnosti za njegov hitrejši in
3lj vsestranski razvoj, kakor
di aktivnosti, pomembne za
Hoten razvoj gospodarstva,
notrnejše poslovanje in večje
iposlovanje.
oročevalec

Predvem naj bi zakonski pogoji omogočili usmerjanje
sredstev občanov v gospodarske tokove. Z davčno in kreditno politiko ter drugimi ukrepi
bodo družbenopolitične skupnosti in banke spodbujale aktiviranje neizkoriščenih družbenih osnovnih sredstev za odpiranje novih zmogljivosti drobnega gospodarstva in povezovanje samostojnega osebnega
dela z združenim delom, in sicer preko različnih oblik kooperacije in poslovnega sodelovanja. Zagotovili naj bi trdnejše in ugodnejše pogoje za
nabavo in uvoz opreme nosilcem osebnega dela s sredstvi v
lasti občanov.
Politika in pogoji kreditiranja razvoja drobnega gospodarstva morajo v bankah zagotavljati prednost spodbujanju
financiranja programov, ki temeljijo na združevanju dela in
sredstev v okviru OZD in med
OZD ter nosilci osebnega dela,
kakor tudi programe proizvodne in storitvene obrti.
V občinah in drugih družbenopolitičnih skupnostih je treba izpopolniti predpise, ki urejajo pogoje in merila za ustanavljanje in delo organizacij,
samostojnih obratovalnic in
pogodbenih OZD dejavnosti
drobnega
gospodarstva,
vključno tudi osebno delo s
sredstvi v lasti občanov.
Za razvoj samoupravnih
družbenoekonomskih odnosov bodo ukrepi ekonomske
politike spodbujali razvoj zadružništva v drobnem gospodarstvu in storitvenih dejavnostih.
STANOVANJSKA
GRADITEV
Za oživitev stanovanjske
graditve in hitrejše reševanje
stanovanjskih vprašanj je nujno treba zagotoviti izvajanje
Družbenega dogovora o določanju skupnih elementov stanovanjske in komunalne politike. Stanarine se bodo nadalje
postopno povečevale, tako da
bi z njimi zagotavljali sredstva
za amortizacijo in vzdrževanje
stanovanjskih objektov, ob
subvencioniranju stanarin gospodinjstvom z nižjimi dohodki.
Večje angažiranje posebnih
sredstev delovnih ljudi in občanov pri reševanju stanovanjskih potreb in dolgoročno stanovanjsko varčevanje bodo
spodbujali ukrepi ekonomske
politike, zemljiška in davčna
politika občin, večje usmerjanje sredstev skupne porabe organizacij združenega dela in
razvoj stanovanjskega zadružništva.

Spodbujena bo graditev stanovanj za trg, med drugim tudi
z dodelitvijo lokacij gradbenim
organizacijam.
Do konca marca 1986 je nujno treba uskladiti predpise republik in avtonomnih pokrajin
o evidentiranju vlaganj v stanovanjsko graditev preko
Službe družbenega knjigovodstva, da bi lahko točneje
spremljali ta vlaganja.

predpisov. Hkrati bo spodbujen proces krepitve združevanja dela in sredstev, posebej
pri realizaciji skupnih programov proizvodnje in izvoza, kakor tudi programov samoupravnega združevanja dela in
sredstev med organizacijami
združenega dela z gospodarsko razvitih območjih in organizacij združenega dela v gospodarsko manj razvitih republikah in SAP Kosovo.

INVESTICIJE
Skladno s smermi in merili
razvojne politike, določenimi v
Družbenem planu Jugoslavije
za obdobje 1986-1990 jena področju investicij nujno treba
povečati učinkovitost investiranja, pospešiti dograditev investicijskih objektov, vključno
tudi ustaviti in likvidirati tiste
investicije, ki nimajo perspektive, in sicer na selektivni podlagi, spodbujati vlaganja v
skupne programe proizvodnje
in izvoza, modernizacijo in odpravljanje ozkih grl v proizvodnji.
Nujna je ostra selekcija investicij in njihovo usmerjanje na
vlaganja, ki omogočajo hitrejše prilagajanje izvoznim zahtevam in strukturne spremembe
z doslednim izvajanjem temeljnih razvojnih meril, določenih
v družbenem planu Jugoslavije. Zavreti je treba, in sicer na
tej podlagi, nadaljnje upadanje
investicijske dejavnosti in
sprejeti ukrepe in dejavnosti
za njeno rast, skladno z razvojno politiko, določeno v Družbenem planu Jugoslavije, kakor tudi ukrepe in aktivnosti
finančne konsolidacije gospodarstva, bank in drugih uporabnikov družbenih sredstev.
S selektivnim usmerjanjem
kreditnega potenciala in ugodnejšimi kreditnimi pogoji naj
bi, ob dosledni uporabi ekonomskih meril pri ocenjevaju
investicijskih projektov v bankah, podprli realizacijo tistih
investicijskih programov, ki
ustrezajo temeljnim smerem
razvoja, določenega s srednjeročnim planom.
Na podlagi povečanja hranilnih vlog občanov, posebej
sredstev delavcev na začasnem delu v tujini, je treba zagotoviti usmerjanje teh sredstev v proizvodne in storitvene
namene v družbenem in zasebnem sektorju.
Leta 1986 se morajo zmanjšati negospodarske investicije
z izjemo investicij na področju
stanovanjske graditve.
Družbenopolitične skupnosti morajo zagotoviti, da bodo
njihove funkcije na področju
financiranja prilagojene ustavnim okvirom, kar naj bi dosegli
tudi s spremembo ustreznih

ZAPOSLENOST IN
PRODUKTIVNOST
DELA
Programe produktivnega zaposlovanja je treba dosledno
izvajati na vseh ravneh odločanja in družbenega organiziranja, v skiadu z Družbenim dogovorom o temeljih skupne
politike na področju zaposlovanja in njenemu uresničevanju v SFRJ. Pripravili naj bi nove projekte produktivnega zaposlovanja na dolgoročnih temeljih in zanje angažirali sredstva samoprispevkov, posojil
in drugih oblik zbiranja sredstev.
Selektivno je treba zmanjševati obveznosti na podlagi davkov in prispevkov na dohodek
in osebne dohodke tistim organizacijam združenega dela,
ki s svojimi proizvodnimi programi omogočajo produktivno
novo zaposlovanje delavcev in
uvajajo delo v več izmenah, ob
učinkovitejši uporabi družbenih sredstev.
Kreditna politika mora omogočiti zagotovitev obratnih
sredstev pod ugodnejšimi pogoji kreditiranja za razvojne
programe tistih OZD, ki povečujejo proizvodnjo, produktivnost in izvoz ter odpirajo možnosti večjega produktivnega
zaposlovanja, uporabe nove
tehnologije in uvajanja dela v
več izmenah.
Najpozneje do polovice leta
je treba sprejeti ustrezne dogovore in spremembe v predpisih, ki bodo predvsem uredili: merila za smotrno, selektivno in družbenoekonomsko
upravičeno skrajševanje delovnega časa delavcev, ki delajo v težjih pogojih in opravljajo
dela, škodljiva zdravju, zaradi
boljšega izkoriščanja družbenih sredstev in uvajanja dela v
več izmenah; enotni sistem informacij s tega področja za realnejše usklajevanje kadrovskih potreb in možnosti pri realizaciji razvojnih programov v
vsej državi; ukrepe za prekvalifikacijo in ponovno zaposlovanje delavcev v OZD, ki krčijo
obseg zaposlenosti ali so v postopku likvidacije. Republike
in pokrajini bodo sprejele
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ukrepe in omogočile večjo gibljivost ter organiziranost pri
zaposlovanju v vsej državi.
Do konca leta 1986 je treba
skleniti družbeni dogovor o
elementih skupne politike in
merilih za varstvo človekovega
okolja ter urejanje prostora in
začeti pripravljati skupne standarde in normative za posamezne elemente varstva človekovega okolja.
Začeli pa naj bi tudi realizirati program saniranja kakovosti
reke Save in sprejeli druge
ukrepe ter dejavnosti, skladno
z Družbenim planom Jugoslavije za obdobje 1986-1990.
HITREJŠI RAZVOJ
MANJ RAZVITIH
REPUBLIK IN SAP
KOSOVO
Nadalje naj bi uresničevali
politiko hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in najhitrejšega razvoja
SAP Kosovo. Ta razvoj bo dosežen predvsem z opiranjem
na lastne sile, z učinkovitejšim
gospodarjenjem in krepitvijo

procesov združevanja dela in
sredstev, ki temeljijo na skupnih interesih in ciljih ter na politiki razvoja, določenega s
srednjeročnim planom.
Prav tako bi nadalje spodbujali razvoj gospodarsko manj
razvitih območij z združevanjem dela in sredstev na dohodkovnih temeljih in skupnih
interesih OZD iz vseh republik
in pokrajin, s sredstvi Sklada
federacije za kreditiranje hitrejšega gospodarstva manj
razvitih republik in avtonomnih pokrajin, dopolnilnimi
sredstvi iz proračuna federacije za financiranje družbenih in
drugih služb, tujimi sredstvi in
drugimi
spodbujevanimi
ukrepi.
Za spodbujanje najhitrejšega razvoja SAP Kosovo bodo
sprejeti naslednji ukrepi: odloženo bo vračanje anuitet Pokrajine za kredite iz Sklada federacije, ki dospevajo v plačilo
leta 1986, predlagana pa bo tudi odložitev plačila dospelih
anuitet Sklada federacije iz let
1982, 1984 in 1985; izpeljani
bodo dogovorjeni ukrepi, da
OZD na območju SAP Kosova
poravnajo fiksne in zajamčene

obveznosti iz tujih kreditov;
omogočen bo uvoz na kredit
določenih delov opreme in reprodukcijskega materiala, da
bi zaključili rekonstrukcije in
celoviteje aktivirali velike investicijske objekte, ki so pomembni za razvoj države in
SAP Kosovo.
Do konca marca 1986 bo ZIS
predložil, Skupščina SFRJ pa
bo do konca leta 1986 sprejela
akt o merilih, kazalcih in mejnih vrednostih ugotavljanja
stopnje gospodarske razvitosti
republik in avtonomnih pokrajin, ki bodo podlaga za ugotavljanje, ali bodo republike in pokrajine v obdobju po letu 1990
obravnavane kot gospodarsko
manj razvite.
Do konca aprila 1986 bo
sprejet dogovor o posebnih
ukrepih za uresničevanje politike najhitrejšega razvoja SAP
Kosovo v obdobju 1986-1990.
V skladu s srednjeročnim planom bodo sprejete tudi ustrezne aktivnosti in ukrepi razvoja
ekonomske politike, ki bi zavrli
relativno zaostajanje gospodarskega razvoja na območju
SR Srbije brez območja avtonomnih pokrajin. V rokih, do-

ločenih s planom, bo ZIS pred
ložil, Skupščina SFRJ pa spre
jela predvidene ukrepe in za
gotovila njihovo izvajanje.
SPLOŠNA LJUDSKA
OBRAMBA IN
DRUŽBENA
SAMOZAŠČITA
Aktivnost pri krepitvi in raz
vijanju splošne ljudske obram
be in družbene samozaščit«
bo namenjena predvsem reali
zaciji prednostnih nalog, dolo
čenih v srednjeročnem razvoj
nem planu. Nadaljevala se bo
sta krepitev in bojno usposab
Ijanje oboroženih sil, nadalje
pa se bodo razvijale tudi drug«
sestavine sistema splošne
ljudske obrambe in družbene
samozaščite. Resolucija predvideva pospešeno tehnično in
celotno modernizacijo Jugoslovanske ljudske armade. Zagotovljeni bodo trdni viri financiranja JLA in vsega sistema
splošne ljudske obrambe in
družbene samozaščite v predvidenih okvirih.
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Gradivo je v registru razvrščeno
po poglavjih:

- skupnosti
„
- uresničevanje stališč in sklepov Skupščine SR Slove01

POBUDE IN PRIPOMBE DELEGACIJ,.SKUPIN DELEGATOV IN DELEGATOV V ZBORIH SKUPSCINE SR SLOVENIJE, REPUBLIŠKIH ORGANOV, ORGANIZACIJ IN SKUPN<

IZ SKUPŠČINE SR SLOVENIJE

VF>RAŠANJA DELEGACIJ, SKUPIN DELEGATOV IN
DELEGATOV V ZBORIH SKUPSCINE SR SLOVENIJE
IZ SKUPŠČINE SFRJ

ZAKONI
IZVAJANJE ZAKONOV
ODLOKI
DRUŽBENI DOGOVORI. DOGOVORI .
SAMOUPRAVNI SPORAZUMI
PLANIRANJE
- srednjeročno
- dolgoročno
POSLOVNIKI
PROGRAMI
- programi aktivnosti
- programi dela Skupščine SR Slovenije
ANALIZE
GRADIVA
INFORMACIJE (k aktom in gradivom, ki niso objavljena v
Poročevalcu 1985).
- komisij skupščine SR Slovenije
- republiških organov, organizacij in skupnosti
POROČILA
- Skupščine SR Slovenije
- zborov, komisij in služb Skupščine
SR Slovenije
- delegacij
- republiških organov, organizaci] in skupnosti
IZ RAZPRAV V TELESIH
SKUPŠČINE
UGOTOVITVE, STALIŠČA, POROČILA, PREDLOGI IN
SKLEPI (k aktom in gradivom, ki niso objavljeni v Poročevalcu 1985):
- Skupščine SR Slovenije
- zborov in komisij Skupščine SR Slovenije
- medzborovskih skupin
- konferenc delegacij in delegacij republiških organov,
organizacij in
' , —
priloga poročevalca

RESOLUCIJE
ZAKONI. MEDNARODNE POGODBE
IZVAJANJE ZAKONOV
ODLOKI
DRUŽBENI DOGOVORI. DOGOVORI
PLANIRANJE
- srednjeročno
- dolgoročno
ANALIZE
GRADIVA
OCENE
POROČILA
- Skupščine SFRJ
- zborov Skupščine SFRJ
- zveznih organov, organizacij in skupnosti
UGOTOVITVE, STALIŠČA, PREDLOGI, PRIPOROČILA
IN SKLEPI (k aktom in gradivom, ki niso objavljena v
Poročevalcu 1985/:
- Skupščine SFRJ
- zborov Skupščine SFRJ
- delovnih teles Skupščine SFRJ in skupščin republik
in pokrajin
- zveznih organov, organizacij in skupnosti
Pojasnilo k razvrstitvi gradiva v posameznih poglavjih:
akti, gradiva in drugi dokumenti so v poglavjih urejeni po
abecednem zuporedju predmetov, ki so okrepljeno
tiskani K posameznim aktom in gradivom, ki so objavljena
v Poročevalci! 1985/XI, so dodane tudi z njimi povezane
informacije, mnenja, stališča, priporočila ali sklepi. Informacije, ugotovitve, stališča, predlogi, priporočila ali sklepi
h gradivom, ki niso objavljena v tem letniku Poročevalca,
pa so registrirani v samostojnih poglavjih.

1

IZ SKUPŠČINE SR SLOVENIJE
ZAKONI
Zakon o ureditvi obveznosti obračunavanja
amortizacije za določena osnovna sredstva
za leti 1986 in 1987
- predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona (ESA-799)
34/pril. str. 13-16
- predlog zakona (ESA - 799)
40/63-64
Zakon o preložitvi vračanja anuitet za kredite, dane organizacijam združenega dela z
ozemlja SAP-Kosovo iz sredstev Sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja
gospodarsko manj razvitih republik in pokrajin, ki zapadejo 1. januarja 1986
- osnutek zakona (ESA - 849)
• 41/22-24
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona
o preložitvi vračanja anuitet za kredite dane organizacijam združenega dela na
ozemlju SAP Kosovo iz sredstev Sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja
gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin
- osnutek zakona (ESA - 848)
41/25-27
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona
o civilnih invalidih vojne
- predlog zakona (ESA - 384)
3/18-22
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona
o davkih občanov
- predlog zakona (ESA - 575)
4/3-22
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona
o davku iz dohodka temeljnih organizacij
Združenega dela in delovnih skupnosti
- osnutek zakona (ESA - 602)
12/5-11
- predlog zakona (ESA - 602)
Zakon o določitvi stopen in nekaterih olajšav 34/pril. str. 2-8
za davek iz dohodka temeljnih organizacij
Združenega dela in delovnih skupnosti v
letih 1986-1990
- predlog zakona (ESA - 805)
40/57-59
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona
o davku na promet nepremičnin
- predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona (RSA - 636)
3/5-10
- predlog"zakona (ESA - 636)
17/68-72
Zakon o spremembah zakona o posebnem
republiškem davku od prometa proizvodov
in od plačil za storitve ter o načinu, po
katerem občani in zasebne pravne osebe
obračunavajo in plačujejo davek od prometa
proizvodov in storitev
- predlog za izdajo zakona s tezami za osnuteK zakona (ESA - 726)
20/25-76
- predlog zakona (ESA - 726)
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona 32/pril. str. 13-14
o delovanju kmetijskih zemljišč in zasebnih
kmetijskih gospodarstev (kmetij)
- predlog za izdajo zakona s tezami za osnutek zakona (ESA - 658)
7/46-48
- sklep Zbora združenega dela in Zbora
občin ob obravnavi predloga za izdajo
zakona
'
15/7
- osnutek zakona (ESA - 658)
19/pril. str. 38-41
- predlog zakona (ESA - 658)
Zakon o sistemu družbenega planiranja in o 34/pril. str. 34-38
družbenem planu SR Slovenije
predlog za izdajo zakona s tezami za osnutek zakona (ESA - 796)
33/33-40
stališča Družbenopolitičnega zbora ob
obravnavi predloga za izdajo zakona
39/5
sklep Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga za izdajo zakona
39/5
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona
o sistemu državne uprave in o Izvršnem
svetu Skupščine SR Slovenije te ro republiških upravnih organih
predlog za izdajo zakona (ESA - 717)
19/pril. str. 1-8
2

- predlog zakona (ESA - 717)
32/pril. str. 1 -4
- popravek v objavi predloga zakona
35/2
Zakon o gozdovih
- predlog zakona (ESA - 357)
7/58-74
- stališče Družbenopolitičnega zbora ob
obravnavi predloga zakona
15/8
Zakon o zagotovitvi sredstev za graditev objektov
- predlog zakona (ESA - 555)
12/11-15
Zakon o javnem obveščanju
- predlog zakona (ESA - 339)
- predlog programa dejavnosti za uresniče- 35/pril. str. 1-16
vanje zakona
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona 35/pril. str. 17-21
o- kmetijskih zemljiščih
predlog za izdajo zakona s tezami za osnutek zakona (ESA - 662)
7/32-46
- stališča Družbenopolitičnega zbora ob
obravnavi predloga za izdajo zakona
15/6
- sklep Zbora združnega dela in Zbora občin ob obravnavi predloga za izdajo zakona
15/6-7
- osnutek zakona (ESA - 662)
- stališča Družbenopolitičnega zbora ob 19/pril. str. 18-37
obravnavi osnutka zakona
27/4
- sklep Zbora združenega dela in Zbora
4
občin ob obravnavi osnutka zakona
27/4
- predlog zakona (ESA - 662)
Zakon o prispevku za pospeševanje konver- 34/pril. str. 16-34
tibilnega deviznega priliva v letu 1985, ki ga
plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma
- predlog za izdajo zakona s predloaom
zakona (ESA - 629)
Zakon o spremembi zakona o Narodni banki 1/pril. str. 29+31
Slovenije
- predlog zakona (ESA - 598)
2/23-24
Zakon o nepravndem postopku
- predlog za izdajo zakona s tezami za osnutek zakona (ESA - 620)
1/pri. str. 2-16
- stališča Družbenopolitičnega zbora ob
obravnavi predloga za izdajo zakona
13/4-5
- osnutek zakona (ESA - .620)
33/15-32
- stališča Družbenopolitičnega zbora ob
obravnavi osnutka zakona
39/9
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona
o obdavčitvi tujih oseb
- predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona (ESA - 696)
17/38-47
- predlog zakona (ESA - 696)
Zakon o spremembah in dopolnitvah obrtne- 32/pril. str. 10-12
ga zakona
- staljšča Družbenopolitičnega zbora o
obravnavi predloga za izdajo zakona (ESA
- 593; obj.: Poročevalec, 1984, št. 36/316)
1/10
- sklep Zbora združnega dela in Zbora občin ob obravnavi predloga za izdajo zakona (obj.: Poročevalec 1984, št. 36/3-16)
1/10
- osnutek zakona (ESA - 593)
12/15-32
- stališča Družbenopolitičnega zbora ob
obravnavi osnutka zakona
20/6
- sklep Družbenopolitičnega zbora ob
obravnavi osnutka zakona
20/6
- predlog zakona (ESA - 593)
28/pril. str. 20-37
Zakon o plačevanju doplačilne poštne
znamke »VIII. svetovno prvenstvo v smučarskih poletih, Planica 1985«
- predlog za izdajo zakona s predlogom
zakona (ESA - 626)
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona 1/pril. str. 37-39
o prekrških
- predlog za izdajo zakona s tezami za osnutek zakona (ESA - 728)
2.0/22-25
- stališča Družbenopolitičnega zbora ob
obravnavi predloga za izdajo zakona
28/10
- osnutek zakona (ESA - 728)
32/pril. str. 5-9
- stališča Družbenopolitičnega zbora ob
obravnavi osnutka zakona
»
37/3
priloga poročevalca

38/2-5
- predlog zakona (ESA - 728)
- stališča Družbenopolitičnega zbora ob
39/9
obravnavi predloga zakona
Zakon o odvzemu in presaditvi delov človeškega telesa v zdravstvene namene
9/pril. str. 1-4
- osnutek zakona (ESA - 493)
- sklep Zbora združenega dela in Zbora
18/3
občin ob obravnavi osnutka zakona
28/pril. str. 58-60
- predlog zakona (ESA - 493)
28/pril. str. 60
- povabilo za prijave darovalcev
Zakon o prevozih v cestnem prometu
- predlog za izdajo zakona s tezami za os39/pril. str. 29-36
nutek zakona (ESA - 819)
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona \
o preživninskem varstvu kmetov
»
- predlog za izdajo zakona s tezami za os7/53-57
nutek zakona (ESA - 695)
- sklep Zbora združenega dela in Zbora
občin ob obravnavi predloga za izdajo
15/8
zakona
*
19/pril. str. 48-52
- osnutek zakona (ESA - 659)
34/pril. str. 38-40
- predlog zakona (ESA - 659)
Zakon o spremmembah in dopolnitvah zakona o pripravništvu, strokovnih izpitih in izpopolnjevanju strokovne izobrazbe delavcev
v državni upravi in pravosodju
- predlog za izdajo zakona z osnutkom za1/pril. str. 22-28
kona (ESA - 625)
19/pril. str. 9-13
- predlog zakona (ESA - 625)
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona
o obračunavanju in plačevanju prispevkov
za zadovoljevanje skupnih potreb na področju družbenih dejavnosti
- predlog za izdajo zakona z osnutkom za34/pril. str. 8-12
kona (ESA - 798)
40/59-62
- predlog zakona (ESA — 798)
Zakon o spremembah zakona o dodatnem
prispevku solidarnosti v letih 1982 do 1985
40/71-73
- predlog za izdajo zakona (ESA - 839)
Zakon o spremembi zakona o proračunu SR
Slovenije za leto 1985
19/pril. str. 14-17
- predlog za izdajo zakona (ESA - 716)
24/26-28
- predlog zakona (ESA — 716)
35/pril. str. 22-23
- predlog zakona (ESA — 785)
Zakon o proračunu SR Slovenije za leto 1986
- predlog za izdajo zakona z osnutkom za36/76-96
kona (ESA — 803)
40/40-56
- predlog zakona (ESA - 803)
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona
o pospeševanju skladnejšega regionalnega
razvoja v Socialistični republiki Sloveniji
- poročilo o uresničevanju politike pospeševanja skladnejšega regionalnega razvo17/7-10
ja v SR Sloveniji za leto 1985 (ESA - 702)
- predlog za izdajo zakona z osnutkom za17/11-14
kona (ESA - 702)
- novo besedilo 2. tč. predloga za izdajo
20/46-47
zakona
- priloga o najmanj razvitih občinah v I.
20/47
1984
- sklep Zbora združenega dela in Zbora
občin ob obravnavi proočila o uresničevanju politike skladnejšega regionalnega
24/7
razvoja
.
.
- stališča Družbenopolitičnega zbora ob
24/7
obravanvi predloga za izdajo zakona
- sklep Zbora združenega dela in Zbora
občin ob obravnavi predloga za izdajo
24/8
zakona
28/pril.
str.
1 -6
- predlog zakona (ESA-702)
Zakon o spremembi zakona o samoprispevku
- predlog za izdajo zakona z osnutkom za- 1/pril. str. 16-18
kona (ESA-621)
- stališča Družbenopolitičnega zbora ob
13/2
obravnavi predloga za izdajo zakona
- sklep Zbora združenega dela in Zbora
občin ob obravnavi predloga za izdajo
13/2-3
zakona
priloga poročevalca

17/36-38
- predlog zakona (ESA-621)
Zakon o sanitarni inšpekciji
1/pril. str. 18-22
- predlog zakona (ESA-466)
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona
o skladih skupnih rezerv
- predlog za izdajo zakona z osnutkom za3/5-5
kona (ESA-637)
12/2-4
- predlog zakona (ESA-637)
Zakon o določitvi stopnje za združevanje
sredstev v sklad skupnih rezerv gospodarstva Slovenije v letu 1985 za zavezance, ki
niso sprejeli samoupravnega sporazuma
- predlog za izdajo zakona s predlogom
6/4
zakona (ESA-652)
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona
o sodiščih združenega dela
- predlog za izdajo zakona z osnutkom za2/2-10
kona (ESA-628)
.
- sklep Zbora združenega dela in Zbora
občin ob obravnavi predloga za izdajo
13/3
zakona
17/27-35
- predlog zakona (ESA-628)
- sklep Zbora združenega dela ob obravna24/9
vi in sklepanju o predlogu zakona
Zakon o zagotavljanju in usmerjanju sredstev za intervencije v proizvodnji hrane v
letu 1986
- predlog za izdajo zakona z osnutkom za29/17-22
kona (ESA-770)
35/pril. str. 25-28
- predlog zakona (ESA-770)
Zakon o zagotavljanju sredstev za republiške blagovne rezerve v letu 1986
- predlog za izdajo zakona z osnutkom za29/22 - 24
kona (ESA-768)
35/pril.
str. 24
- predlog zakona (ESA-768)
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona
o stanovanjskem gospodarstvu
- stališča Družbenopolitičnega zbora ob
obravnavi predloga za izdajo zakona (obj.
5/4
Poročevalec, 1984, št. 37/pril. str. 1-9)
- sklep Zbora združenega dela in Zbora
občin ob. obravnavi predloga za izdajo
zakona (obj. Poročevalec, 1984, št. 37/pril.
5/5-6
str. 1 -9)
16/23—31
- osnutek zakona (ESA-605)
- stališče Družbenopolitičnega zbora ob
obravanvi predloga za izdajo zakona s
24/9
predlogom zakona (ESA-736)
- sklepa Zbora združenega dela in Družbenopolitičnega zbora ob obravnavi osnut24/9
Ka zakona
- analiza: Problematika reševanja stano31/28-31
vanjskih vprašanj mladih družin
- stališča Družbenopolitičnega zbora ob
34/11
obravnavi osnutka zakona
- sklep Zbora združenega dela ob obravna34/11-12
vi zakona
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona
o strokovnih naslovih
23/54-55
- predlog za izdajo zakona (ESA - 749
37/pril. str. 57
- predlog zakona (ESA - 749)
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona
o uvedbi in stopnjah republiških davkov in
taks
3/10-12
- predlog zakona (ESA - 564)
Zakon o spremembah zakona o uvedbi in
stopnjah republiških davkon in taks
- predlog za izdajo zakona s predlogom
40/70-71
zakona (ESA - 806)
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona
o upravnih taksah
12/32-37
- predlog zakona (ESA - 609)
Zakon o dopolnitvi zakona o urejanju naselij
in drugih posegov v prostor
- predlog za izdajo zakona s predlogom
34/pril. str. 1-2
zakona (ESA — 797)
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona
o varstvu pri delu
- predlog za izdajo zakona s tezami za os-

nutek zakona (ESA - 483)
sklep Zbora združenega dela in Zbora 1/pril. str. 31-37
občin ob obravnavi predloga za izdajo
zakona
'
13/4
- osnutek zakona (ESA - 483)
29/2-16
Zakoin o dopolnitvi zakona o Višji šoli za
socialne delavce v Ljubljani
- predlog za izdajo zakona s predlogomn
zakona (ESA - 653)
7/87-88
pobuda v Zboru občin, za proučitev programov višjih in visokih šol, ki zahtevajo
prevelike širitve
31/4-5
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona
o vojaških invalidih
- predlog zakona (ESA - 389)
3/12-18
Zakon o dopolnjevanju zakona o volitvah in
delegiranju v skupščine
- predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona (ESA - 727)
20/27-32
- predlog zakona (ESA - 727)
30/2-4
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona
o volitvah in odpoklicu delegatov za Zbor
republik in pokrajin Skupščine SFRJ
predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona (ESA - 735)
30/5-6
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona
o zajamčenem osebnem dohodku in izplačevanju osebnih dohodkov v organizacHah
Združenega dela, ki poslujejo z izgubo
- predlog za izdajo zakona s tezami za osnutek zakona (ESA - 791)
33/11-14
Zakon o zaključnem računu o izvršitvi proračuna SR Slovenije za leto 1984
- osnutek zakona (ESA - 664)
8/1-18
poročilo SDK o pregledu osnutka zaključnega računa za leto 1984
8/19-20
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona
o zdravstvenemn varstvu
- osnutek zakona (ESA - 536)
12/37-46
- sklep Zbora združenega dela in Zbora
- občin ob obravnavi osnutka zakona
20/9
- predlog zakona (ESA - 536)
28/pril. str. 47-57
-sklep Zbora občin ob obravnavi predloaa
9
zakona
34/12
Zakon o zdravstvenem varstvu živali
- sklep Zbora združenega dela in Zbora
občin ob obravnavi predloga za izdajo
zakona (obj. Poročevalec, št. 39/pril str
11-38)
5/6
- osnutek zakona (ESA - 618)
17/47-67
- sklep Zbora združenega dela ob obravnavi osnutka zakona
24/9
- predlog zakona (ESA - 618)
30/6-24
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona
o združevanju kmetov
- predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona (SA - 660)
7/49-53
- sklep Zbora združenega dela in Zbora
občin ob obravnavi predloga za izdajo
zakona
15/7
- osnutek zakona (ESA - 660)
19/pril. str. 42-47
- predlog zakona (ESA - 660)
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona 34/pril. str. 41-44
o ureditvi določenih vprašanj s področja varnosti železniškega prometa
- predlog za izdajo zakona (ESA.- 760)
28/pril. str. 7-11
IZVAJANJE ZAKONOV
Poročilo o uresničevanju zakona o družbenem sistemu informiranja (ESA - 688)
- predlog ugotovitev in sklepov ob obravnavi poročila
- ugotovitve in sklepi Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila
Informacija o izvajanju zakona o pokojnininva,idsl<
704)"
em zavarovanju(ESA - ugotovitve in stališča Skupščine SR Slo-
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16/2-14
16/14-16
24/3-5
16/32-44

venije ob obravnavi informacij
- delegatsko vprašanje Zboru občin- usklajevanje pokojnin v letu 1985
- odgovori na vprašanja, postavljena v razpravi o informaciji
Analiza izvajanja zakona o varstvu, gojitvi in
lovu divjadi ter o upravljanju lovišč
- ugotovitve, priporočila in sklepi Izvršnega
sveta Skupščine SR Slovenije ob obravnavi analize

27/2-4
32/11-12
32/12-13

7/86-87
ODLOKI
Odlok o določitvi in razdelitvi skupnega zneska deviz za potrebe republiških organov,
in organizacij, družbenopolitičnih organizacij in ož jih družbenopolitičnih skupnosti za
leto 1986
- predlog odloka (ESA - 838)
40/64-68
Odlok o odstopu posebnega republiškega
davka od prometa proizvodov občinam v
letu 1986
- predlog odloka (ESA - 841)
40/69-70
Odlok o programu statističnih raziskovanj v
Socialistični republiki Sloveniji v letu 1985
- predlog odloka (ESA - 627)
2/10-12
- program statističnih raziskovanj SR Slovenije
2/13-21
- spremembe k predlogu statističnih raziskovanj
2/21-22
Odlok o programu statističnih raziskovanj
Socialistične republike Slovenije za obdobje
1986-1990
- predlog odloka (ESA - 820)
39/pril. str. 10-23
Odlok o valorizaciji katastrskega dohodka
- predlog odloka (ESA - 765)
- sklep Zbora občin ob obravnavi predloaa 28/pril. str. 10-23
odloka
33/2
DRUŽBENI DOGOVORI • DOGOVORI
~ družbeni dogovori
Družbeni dogovor o zagotovitvi dela sredstev za financiranje delovnega programa
Jugoslovanskega centra za teorijo in prakso samoupravljanja »Edvard Kardelj« v Li ubijani
'
~ osnutek družbenega dogovora
24/29-39
— predlog družbenega dogovora
Družbeni dogovor o skupnih osnovah in me- 29/pril. str. 24-27
rilih za samoupravno urejanje odnosov pri
pridobivanju In delitvi dohodka v SR Sloveniji
— osnutek družbenega dogovora (ESA-826)
Predlog, da naj bo skupščina SFRJ udele- 39/pril. str. 1-9
ženka pri sklepanju družbenega dogovora o
elementih skupne politike in o merilih za
varstvo okolja in prostorsko ureditev (ESA651)
6/9
— sklep Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga dogovora
15/9
- dogovori
Dogovor o usklajevanju davčne politike za
obdobje 1986-1990
- predlog dogovora (ESA-802)
40/27-23
Dogovor o izvajanju politike na področju
splošne porabe na ravni občin v SR Sloveniji v letu 1986
- predlog dogovora (ESA-802)
40/25-27
tškis °VOr ° temel'ih skuPne zemljiške poli- predlog dogovora (ESA-477)
- poročilo s seje predstavnikov republiških 11/pril. str. 5-11
in pokrajinskih skupščin o usklajevanju
dogovora
- konkretne pripombe, ki jih Je oblikoval 11/pril. str. 9-10
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
ll/pril. str. 10-11
priloga poročevalca

SAMOUPRAVNI SPORAZUMI
Samoupravni sporazum o sodelovanju in izvajanju skupnih nalog pri načrtovanju, vzpostavljanju in delovanju informacijskih sistemov za podporo odločanju v SR Sloveniji
- osnutek samoupravnega sporazuma
(ESA-641)
- predlog samoupravnega sporazuma
(ESA-641)
Samoupravni sporazumi o temeljih planov
SIS družbenih dejavnosti za obdobje
1986-1990. Komentar Zavoda SR Slovenije
za družbeno planiranje k sporazumom
(glej pogl. PLANIRANJE - srednjeročno)
Samoupravni sporazum o temeljih planov
SIS materialne proizvodnje za obdobje
1986-1990. Komentar Zavoda SR Slovenije
za družbeno planiranje k sporazumom.
(glej pogl.: PLANIRANJE - srednjeročno)
PLANIRANJE
- srednjeročno
Poročilo o uresničevanju politike družbenega in ekonomskega razvoja SR Slovenije v
letu 1985 (ESA - 742)
- stališče Družbenopolitičnega zbora ob
obravnavi poročila
- ugotovitve, stališča in sklepi Skupščine
SR Slovenije ob obravnavi poročila
Analiza izvajanja resolucije o uresničevanju
srednjeročnega plana v letu 1985, »Majska
analiza (k ESA - 742)
Dogovor o temeljih družbenega plana SR
Slovenije za obdobje 1986—1990
- poročilo o pripravi osnutka dogovora
- osnutek dogovora
- bilančni okviri razvoja SR Slovenije v obdobju 1986-1990
- stališča Družbenopolitčnega zbora ob
obravnavi poročila o pripravi osnutka dogovora
- ugotovitve in sklepi Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila o pripravi osnutka dogovora
Samoupravni sporazum o temeljih planov
SIS družbenih dejavnosti za obdobje
1986-1990
- komentar Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje k osnutkom samoupravnih
sporazumov
- samoupravni sporazum oi skupnih izhodiščih za oblikovanje samoupravnih sporazumov o temeljih planov Izobraževalnih
skupnosti Slovenije - delovno gradivo
- o temeljih plana Izobraževalne skupnosti
Slovenije — delovno gradivo
- o temeljih plana Raziskovalne skupnosti
Slovenije - osnutek samoupravnega sporazuma
- o temeljih plana Posebnih raziskovalnih
skupnosti Slovenije - osnutek samoupravnega sporazuma
- o temeljih plana Kulturne skupnosti Slovenije - predlog samoupravnega sporazuma
- o usklajevanju planov Skupnosti otroškega varstva v SR Sloveniji - delovno gradivo za samoupravni sporazum
- o usklajevanju planov Skupnosti socialnega skrbstva v SR Sloveniji - osnutek
samoupravnega sporazuma
- o skupnih izhodiščih in usklajevanju programov za zagotavljanje socialne varnosti - osnutek samoupravnega sporazuma
- o usklajevanju planov Zdravstvenih
I
skupnosti v SR Sloveniji - osnutek samoupravnega sporazuma
- o temeljih plana Skupnosti pokojninskepriloga poročevalca

4/22-24
16/16-19

25/2-72

26/2-86

21/2-8
28/3-4
28/4-5
21/9-34
23/2-5
23/5-28
23/29-53
28/5
28/5-6
25/2-72
25/2-5
25/6-25
25/26-31
25/32-34
25/34-36
25/37-46
25/47-52
25/53-55
25/56-61
25/62-66

ga in invalidskega zavarovanja - osnu25/67-70
tek samoupravnega sporazuma
- o skupnih nalogah Telesnokulturnih
skupnosti občin SR Slovenije — osnutek
25/71-72
samoupravnega sporazuma
Samoupravni sporazumi o temeljih planov
SIS materialne proizvodnje za obdobje
26/2-86
1986-1990
- komentar Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje k samoupravnim spora26/2
zumom
- o temeljih plana Posebne swamoupravne
interesne skupnosti za elektrogospodarstvo in premogovništvo (in kontinuiteti
do leta 1995) - osnutek samoupravnega
• 26/26/2-26
sporazuma
- o temeljnih plana Posebne samoupravne
interesne skupnosti za nafto in plin (in
kontinuiteti do leta 1995) - osnutek sa26/27-38
moupravnega sporazuma
- o temeljih plana Samoupravne interesne
skupnosti za železniški in luški promet
SR Slovenije za področje železniškega
prometa - osnutek samoupravnega spo26/38-42
razuma
- o temeljih plana Samoupravne interesne
skupnosti za železniški in luški promet
SR Slovenije za področje luškega prome26/43-44
ta - osnutek samoupravnega sporazuma
- o temeljih plana Skupnosti za ceste Slovenije - osnutek samoupravnega spora26/45-49
zuma
- o temeljih plana Samoupravne interesne
skupnosti za letališko dejavnost Sloveni26/50-51
je - osnutek samoupravnega sporazuma
- o temeljih plana razvoja PTT prometa
Slovenije - predlog samoupravnega spo26/52-57
razuma
- o temeljih plana Zveze vodnih skupnosti
Slovenije - osnutek samoupravnega spo26/58-72
razuma
- o temeljih plana Zveze stanovanjskih
skupnosti Slovenije - osnutek samou26/73-79
pravnega sporazuma
- o temeljih srednjeročnega plana Zveze
komunalnih skupnosti Slovenije - osnu26/81-83
tek samoupravnega sporazuma
- o temeljih plana Samoupravne interesne
skupnosti za gozdarstvo Slovenije — teze
26/84-86
za pripravo samoupravnega sporazuma
Družbeni plan SR Slovenije za obdobje
1986-1990
29/pril. str. 1-34
- osnutek družbenega plana
- sklep Zbora združenega dela in Zbora
občin ob obravnavi osnutka družbenega
34/8-9
plana
- sklep Družbenopolitičnega zbora ob
34/9
obravnavi osnutka družbenega plana
- dopolnjen osnutek družbenega plana
37/pril. str. 1-36
(ESA - 774)
- dokumentacija k osnutku družbenega
37/pri1. str. 36-56
plana
- kartografski del osnutka družbenega pla38/pril. str. 1-23
na
- stališča Družbenopolitičnega zbora ob
obravnavi dopolnjenega osnutka družbe39/4
nega plana
- sklep Skupščine SR Slovenije ob obravnavi dopolnjenega osnutka družbenega
39/4
plana
- poročilo o uresničevanju politike pospeševanja skladnejšega regionalnega razvoja v Socialistični republiki Sloveniji v ob40/74-96
dobju 1981-1985 (ESA - k 774)
- predlog družbenega plana: kartografski
41/1-20
del
Globalna ocena uresničevanja usmeritev
družbenega plana SR Slovenije za obdobje
1981-1985 z oceno možnosti razvoja v letu
5

f
1986; »Jesenska analiza«
36/11-33
- dokumentacijska osnova globalne analize
36/33-75
Resolucija o politiki uresničevanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje
1986-1990 v letu 1986
- osnutek resolucije (ESA - 802)
36/1-10
- stališča Družbenopolitičnega zbora ob
obravnavi osnutka resolucije
39/6
- ugotovitve in sklepi Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka resolucije
39/6-7
- sklep Zbora združenega dela ob obravnavi osnutka resolucije
39/7
~ SR
<PČ!rSlovenije
2?il0 0 izva
jar>jtJ26.sklepov
z dne
6. 1985,Skupščine
sprejetih
ob obravnavi družbenoekonomskega položaja notranje trgovine (k ESA - 802)
39/pril. str. 27-29
- predlog resolucije (ESA - 802)
40/2-25
- predlog dogovora o izvajanju politike na
področju splošne porabe na ravni občin v
SR Sloveniji v letu 1986
40/25-27
- predlog dogovora o usklajevanju davčne
politike za obdobje 1986-1990 (ESA 802)
40/27-32
- pregled uresničevanja skupščinskih stališč in sklepov za izboljšanje pogojev gospodarjenja v kmetijstvu ter nadalinie
usmeritve (ESA - k 802)
40/33-39
- dolgoročno
Dolgoročni plan SR Slovenije za obdobje od
leta 1986 do leta 2000
- osnutek plana (ESA - 673)
10/1-35
- stališča Družbenopolitičnega zbora ob
obravnavi osnutka plana
20/3-4
- ugotovitve in stališča Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka plana
20/4-5
- gradivo: Izraba primerjalnih prednosti za
razvoj turizma v SR Sloveniji do leta 2000
23/56-63
- mnenje Odbora za družbenoekonomski
razvoj Zbora združenega dela h gradivu
Izraba primerjalnih prednosti za razvoj turizma v SR Sloveniji do leta 2000
23/55
- mnenje Odbora za družbenoekonomske
odnose in razvoj in Odbora za finance
Zbora občin h gradivu Izraba primerjalnih
prednosti za razvoj turizma v SR Sloveniji
do leta 2000
23/55
vlaUiŽŽ dolgoročnega
plana
(ESA - 673)
-~ stališča
Izvršnega sveta
Skupščine
SR 30 / pril. str. 1 -28
Slovenije do pripomb na osnutek dolgoročnega plana, ki niso bile upoštevanje
pri pripravi predloga plana
30 / nrii
<?tr 8 32
P
- stališča in sklep* Družbenopolitičnega
zbora ob obravnavi predloga dolaoročnega plana
Dolgoročni družbeni plan Jugoslavije za obdobje 1986-2000.
- osnutek družbenega plana
14/1-40
POSLOVNIKI
Spremembe in dopolnitve poslovnika
Skupščine SR Slovenije
predlog sprememb in dopolnitev
12/Dril str 1-10
s k p
~ občin
u '® obbora
združenega
delasprememb
in Zbora
obravnavi
predloga
in dopolnitev
20/7
- sklep Družbenopolitičnega zbora ob
obravnavi predloga spememb in dopolr
nitev
20/7
PROGRAMI (aktivnosti).
PROGRAMI DELA SKUPŠČINE SR
SLOVENIJE
- programi aktivnosti
Operativni program nalog, ki za posamezne

nosilce izhajajo iz dopolnjenih predlogov za
pospeševanjha uveljavljanja in razvoja odnosov svobodne menjave dela v družbenih
dejavnostih
T, osr|
utekUGOTOVITVE,
operativnega
programaPEDLOGI)
17/5-6
(glej.
pogl.
STALIŠČA...
Program dejavnosti za uresničevanje zakona
o javnem obveščanju
- predlog programa
Program statističnih raziskovanj SR Slove- 35/pril. str. 17-21
nije v letu 1985
2/13-21
- spremembe k predlogu statističnih raziskovanj SR Slovenije v letu 1985
21/21-23
Organizacija svetovnega prvenstva v vesla"• nju leta 1989 na Bledu
- predlog za organizacijo (ESA - 720)
20/42-45
- programi dela Skupščine SR
Slovenije
Program iflela Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora
Skupščine SR Slovenije za ieto 1985 (ESA 568)
Periodični delovni načrt Zbora združenega 5/pril. str. 1-16
dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega
zbora Skupščine SR Slovenije za I. trimesečje 1985
Periodični delovni načrt Zbora združenega 1/pril. str. 39-40
dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega
zbora Skupščine SR Slovenije za 11. in lil
trimesečje 1985
Periodični delovni načrt Zbora združenega 13/pril. str. 1-4
dela, Zbora občin In Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije za IV
trimesečje 1985
32/pril. str. 27-31
Poziv na pobude In predloge za pripravo
programov dela zborov Skupščine SR Slovenije za leto 1986
31/1
ANALIZE
Analiza Republiškega komiteja za delo o
problematiki dela preko polnega delovnega
časa v organizacijah združenega dela, ki izvajajo investicijska dela v tujini
39/10
- mnenje Odbora za družbenoekonomske
odnose Zbora združenega dela k analizi
39/11
Analiza uresničevanja politike razvoja kmetijstva, gozdarstva in živilske industrije v
SR Sloveniji (ESA - 665)
7/2-31
- informacija o uresničevanju sprejetih
ukrepov in aktivnosti za odpravo najbolj
perečih problemov v kmetijstvu pri temeljnih bankah združenih v Ljubljansko banko - Združeno banko (ESA - 665)
24/37-38
- ugotovitve in sklepi Skupščine SR Slovenije ob obravnavi analize
15/3-4
Problematika reševanja stanovanjskih vprašanj mladih družin (k osnutku zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskem gospodarstvu)
31/28-31
GRADIVA
Organizacija in delovanje administrativno
strokovnih služb v SR Sloveniji
22/1-41
~ škega
.u9°tovi,ve
irf usmeritve
Republiv' stališčasveta
družbenega
za vprašanja
organizacije administrativno strokovnih
služb ob obravnavi gradiva
22/42+47
Kakovost - bistveni element naše gospodarske uspešnosti (s prilogami 1, 2 in 3)
- stališča in predlogi Družbenopolitičnega 32/pril. str. 14-23
zbora ob obravnavi gradiva
37/3
vl,V9 s,ališča
~ oS°j?
' ob obravnavi
in sklepi
Skupščine
SR Slovenije
gradiva
39/8 -9
Družbenoekonomski položaj notranje trqovlne v SR Sloveniji (ESA - 7i0)
18/9-14
priloga poročevalca

- ugotovitve, stališča in sklepi Skupščine
SR Slovenije ob obravnavi gradiva
Nekatera vprašanja uresničevanja družbenoekonomskih odnosov in samoupravne organiziranosti v samoupravnih interesnih
skupnostih materialne proizvodnje (ESA 697)
- ugotovitve, stališča in sklepi Skupščine
SR Slovenije ob obravnavi gradiva
Izraba primerjalnih prednosti za razvoj turizma v SR Stovenji do leta 2000 (vsebinska
podlaga za pripravo planskih dokumentov)
- mnenja Odbora za družbenoekonomske
odnose in razvoj Zbora združnega dela ob
obravnavi gradiva
- mnenja Odbora za družbenoekonomske
odnose in razvoj in Odbora za finance
Zbora občin ob obravnavi gradiva

24/6-7

15/pri. str. 1-20
28/7-9
23/56-63
23/55
23/55-56

INFORMACIJE:
komisij Skupščine SR Slovenije, republiških
organov, organizacij in skupnosti (k aktom
in gradivom, ki niso objavljena v Poročevalcu 1985/XI)
- komisij Skupščine SR Slovenije
Informacija Komisije za proučevanje in razvijanje metod in načinov ter pogojev delegatskega odločanja v Skupščini SR Slovenije o
nekaterih vprašanjih metod in načinov odlo12/pril. stri. 10-12
čanja
- sklep Družbenopolitičnega zbora ob
20/7
obravnavi informacije
- republiških organov,
organizacij in skupnosti
Informacija o poteku priprave izvršilnih
predpisov zakona o urejanju prostora, o
urejanju naselij In drugih posegih v prostoru in zakona o stavbnih zemljiščih

,13/13-15

POROČILA:
(Skupščina SR Slovenije, zborov, komisij in
služb Skupščine SR Slovenije, delegacij, republiških organov, organizacij in skupnosti
(k aktom in gradivom, ki niso objavljena v
Poročevalcu 1935/XI
— zborov Skupščine SR
Slovenije, komisij in služb
Poročilo zbora občin Skupščine SR Slovenije in Zbora občin Sabora SR Hrvaške o med5/13-18
sebojnem sodelovan|u sosednjih občin
— predlog ugotovitev, stališč in sklepov
6/7-8
Zbora občin ob obravnavi poročila
— ugotovitve, stališča in sklepi Zbora ob9/6-7
čin ob obravnavi poročila
Poročilo Komisije za mednarodne odnose o
uresničevanju posebnih pravic pripadnikov
italijanske in madžarske narodnosti v SR
Sloveniji v obdobju 1981-1990
37/pril. str. 58-71
- predlog poročila (ESA - 808)
Poročilo Službe za zakonodajo o uresničevanju zakonodajne politike republike
31/pril. str. 15-27
- teze za pripravo poročila
- delegacij
Poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije
v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ
o obravnavi In poteku usklajevanja aktov Iz
pristojnosti Zbora republik in pokrajin
- republiških organov, organizacij !n skupnosti
Skrajšano poročilo o izvajanju priprav civilne zaščite v SR Sloveniji od 1981. do 1984.
leta (ESA - 733)
priloga poročevalca

34/14-19

21/10-20

Poročilo o delu družbenih pravobranilcev
17/15-27
samoupravljanja v SR Sloveniji v letu 1984
Poročilo Javnega tožilstva SR Slovenije za
20/pril. str. 28-33
leto 1984 (povzetek)
Poročilo o delu Javnih pravobranilcev v SR
20/pril. str. 33-37
Sloveniji za leto 1984 (povzetek)
Poročilo Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o sprejetih ukrepih in aktivnostih za
odpravljanje perečih problemov v kmetijstvu
18/15-16
in živilski industriji
- sklep Zbora združenega dela ob obravnavi
20/8-9
poročila
Poročilo o nekritih izgubah po zaključnih
računih za leto 1984 in možnostih za njihovo
11/pril. str. 1-4
pokritje (ESA - 682)
- sklep Zbora združenega dela ob obravnavi
15/8-9
poročila
Poročilo o izvajanju programa ukrepov in
aktivnosti za odmrznitev cen in finančno
9/8-13
konsolidacijo gospodarstva
- poročilo Odbora za finance Zbora združenega dela in Odbora za finance Zbora
9/7
občin k poročilu o izvajanju programa
Poročilo o uresničevanju Osimskih spora29/25-31
zumov
- ugotovitve, stališča in sklepi Skupščine
34/4-5
SR Slovenije ob obravnavi poročila
Statistični pregled dela rednih sodišč v letu
20/pril. str. 39-40
1984 (povzetek)
Poročilo o uresničevanju politike pospeševanja skladnejšega regionalnega razvoja v
17/7-10
SR Sloveniji za leto 1985 (ESA - 702)
Poročilo o uresničevanju politike skladnejšega regionalnega razvoja v Socialističniu
republiki Sloveniji v obdobju 1981-1985
40/74-96
(ESA - k 774)
Poročilo Republiškega senata za prekrške
20/pril. str. 37-39
za leto 1984 (povzetek)
Poročilo o položaju slovenske narodnostne
29/31-41
skupnosti v zamejstvu
- ugotovitve, stališča in sklepi Skupščine'
34/3-4
SR Slovenije ob obravnavi proočila
Uresničevanje splošne ljudske obrambe in
določenih nalog družbene samozaščite v
21/pril. str. 1-9
obdobju 1981-1984 - povzetek (ESA - 733)
- osnutek ugotovitev, priporočil in sklepov
skupine delegatov, odbora Zbora združenega dela za družbenopolitični sistem in
32/pril. str. 24-26
mnenja občin
- ugotovitve, priporočila in sklepi Skupšči34/5-8
ne SR Slovenije ob obravnavi porčila
Poročilo o urejanju strokovnega naslova za
diplomante medicinskih fakultet (ESA 5/19
638)
- sklep Zbora združenega dela in Zbora
13/3
občin ob obravnavi poročila
Razvoj teritorialne obrambe SR Slovenije v
21/pril. str. 21-22
obdobju 1981—1984 ESA — 733
Poročilo družbenih pravobranilcev samoupravljanja v SR Sloveniji o usklajenosti samoupravnih splošnih aktov z zakonom o
9/13-20
razširjeni reprodukciji in minulem delu
Poročilo o varstvu v železniškem, cestnem,
pomorskem In zračnem prometu ter na wlč20/pril. str. 25-28
nicah (ESA) 703)
- uvodna beseda Julke Zibert, članice Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, k
27/pril. str. 7-8
poročilu
Poročilo o varnostnih razmerah in drugih
notranjih zadevah ter delu organov za no20/pril. str. 1-22
tranje zadeve v letu 1984
- uvodna beseda Tomaža Ertla, člana Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, k po27/pril. str. 4-6
ročilu
- ugotovitve in priporočila Izvršnega sveta
20/pril. str. 22-24
Skupščine SR Slovenije
- stališča in sklepi Predsedstva RK SZDL
20/pril. str. 24-25
Slovenije ob obravnavi poročila
- poročilo odborov za družbenopolitični si7

stem Zbora združenega dela, Zbora občin
in Družbenopolitičnega zbora, Komisije
za pravosodje, Komisije za družbeno nadzorstvo ter Skupine delegatov za splošno
ljudsko obrambo in samozaščito ob oravnavnavi poročila
Poročilo o pripravah in uvajanje novih vzgojno-izobraževalnih programov v visokem
šolstvu (ESA - 635)
- stališča Slovenije Akademije znanosti in
umetnosti k vprašanjem o reeformi univerzitetnega študija
- stališča in mnenja Republiškega družbenega sveta za vzgojo in izobaževanje ob
obravnavi poročila
- ugotovitve, stališča in sklepi Zbora združitvenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora ob obravnavi poročila

27/pril. str. 1-3
3/22-29
6/5-6
6/4-7

19/2-4
Poročilo o izvajanju programa aktivnosti za
uresničevanje aktualnih nalog na področju
zdravstvenega varstva
28/pril. str. 38-42
r dopolnjeno poročilo
28/pril. str. 42-45
poročilo skupine delegatov Skupščine
SR Slovenije za spremljanje uersničevanja zdravstvenega varstva v SR Slovveniji
k poročilu o izvajanju porgrama aktivnosti 28/pril. str. 47-47
Poročilo o združevanju dela in sredstev za
hitrejši razvoj gospodarsko manj razvitih
republik in SAP Kosovo v letih 1981-1984 z
oceno združevanja sredstev v letu 1985
20/34-42
- ugotovitve, stališča in predlogi Zbora
združenega dela ob obravnavi poročila
28/10
Poročilo o uresničevanju aktivnosti, ki jih je
leta 1984 spr< jela Skupščina SR Slovenije o
pospešenem *vrševanju temeljnih usmeritev za organiz ranje in razvoj zunanjetrgovisnske mrežt in zunanjetrgovinskih kadrov doma in v tujnini
21/35-38
- sklep Zbora združenega dela ob obravnavi poročila
28/9
MNENJA IN KOMENTARJI:
komisij in delovnih teles Skupščine SR Slovenije, republiških orgnaov, organizacij in
skupnosti (k aktom in gradivom, ki niso objavljena v Poročevalcu 1985/XI)
— Odbor za družbenoekonomske
odnose in razvoj Zbora občin
Mnenje k delegatski pobudi Skupščine občine Ravne na Koroškem v zvezi s problematiko financiranja dejavnosti cestnega gospodarstva v SR Sloveniji
IZ RAZPRAV V TELESIH
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE
— Komisija za mednarodne odnose
Problematika človekovih pravic

4/2

28/10-12

UGOTOVITVE, STALIŠČA, PRIPOROČILA
PREDLOGI IN SKLEPI: Skupščine SR Slovenije, zborov in komisij Skupščine SR
Slovenije, medzborovskih skupin, konferenc, delegacij ter delegacij; republiških
organov, organiazcij in skupnosti (k aktom in gradivom, ki niso objavljena v Poročevalcu 1985/XI). Uresničevanje stališč
in sklepov skupščine SR Slovenije
— Skupščina SR Slovenije
Ugotovitve in stališča ob obravnavi poročila
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o
uresničevanju družbene preobrazbe državne uprave
Ugotovitve in stališča ob obravnavi poročila
8

1/4-6

Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o
tekočih gospodarskih gibanjih v SR Sloveniji v začetku leta 1985
Ugotovitve, stališča in sklepi ob obravnavi
informacije o stanju na področju računalniške pismenosti v SR Sloveniji
Ugotovitve, stališča in sklepi ob obravnavi
analize republiških predpisov z vidika možnosti poenostavitve strokovnih in administrativnih opravil
Ugotovitve, priporočila in sklepi ob obravnavanju poročila o izvajanju zakona o varstvu
kmetijskih zemljišč pred spreminjanjem namembnosti
- Zbor združenega dela, Zbor
občin, Družbenopolitični zbor
Sklepi ob obravnavi poročila delegacije
Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in
pokrajin Skupščine SFRJ o poteku sej Zbora
republik in pokrajin, ki so bile v decembru
1984
Sklep ob obravnavi analize o uresničevanju
svobodne menjave dela v družbenih dejavnostih v SR Sloveniji; sklepa Zbora združenega dela in Družbenopolitičnega zbora o
posameznih spremembah in dopolnitvah
- Zbor združenega dela in Zbor
občin
Sklep ob obravnavi predloga za izdajo zakona o družbeni kontroli cen z osnutkom zakona
Sklep ob obravnavi poročila o izvajanju zakona o določitvi obveznosti plačevanja prispevka iz dohodka temeljnih organizacij
združenega dela za pokrivanje dela stroškov
enostavne reprodukcije elektrogospodarstva in premogovništva
Sklep ob obravnavi predloga uporabe namenskih sredstev za krepitev materialne osnove raziskovalnih in izobraževalnih programov na prednostnem področju
Sklep ob obravnavi predloga resolucije o
politiki uresničevanja usmeritve družbenega
plana SR Slovenije za obdobje 1981 -1985 v
letu 1985
— Zbor združenega dela
Sklep ob obravnavi informacije Izvršnega
sveta Skupščine SR Slovenije o tekočih aospodarskih gibanjih
Sklep ob obravnavi poročila o delu Službe
družbenega knjigovodstva v letu 1984
— Družbenopolitični zbor
Stališča ob obravnavi predloga dogovora o
usklajevanju davčnega sistema
Stališča ob obravnavi predloga resolucije o
politiki uresničevanja usmeritev družbenega
plana SR Slovenije za obdobje 1981 -1985 v
letu 1985 ob upoštevanju stališč Predsedstva RK SZDL Slovenije
Stališča ob obravnavi ocene tekočih gospodarskih gibanj v prvih mesecih leta 1985 s
pogledom na poslovanje po zaključnih računih 1984
Stališča ob obravnavi predloga za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah obrtnega zakona
Stališča ob obravnavi poročila o izvajanju
zakona o varstvu kmetijskih zemljišč pred
spreminjanjem namembnosti

15/5-6
1/11-12
5/3-4
28/6-7

5/6

1/6-8

5/4

24/8
20/9
1/9

32/3
20/9-10

1/8-9

1/9
15/5
1/10
28/6

— republiških organov,
organizacij in skupnosti
Dopolnjeni predlogi za pospeševanje uvepriloga poročevalca

avljanja svobodne menjave dela v družbeih dejavnostih (ESA-561)
stališča in usmeritve RK SZDL Slovenije
ob obravnavi poročila analize o uresničevanju svobodne menjave dela v družbenih
dejavnostih
usmeritve Predsedstva RK SZDL Slovenije za nadaljnje aktivnosti za pospeševanje
uveljavljanja in razvoj odnosov svobodne
menjave dela v družbenih dejavnostih
stališča Predsedstva RS Zveze sindikatov
Slovenije k analizi o uresničevanju svobodne menjave dela v družbenih dejavnostih
osnutek operativnega programa nalog, ki
za posamezne nosilce izhajajo iz dopolnjenih predlogov
stališča in sklepi Zbora združenega dela,
Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora ob obravnavi dopolnjenih predlogov
iklepi in predlogi Skupščine Gospodarske
bornice Slovenije o kratkoročnih in dolgoočnih usmeritvah pri reševanju stabilizacijikih nalog v kmetijstvu
Iklep SIS za ekonomske odnose s tujino o
prejetju usklajenih planov ekonomskih odiosov s tujino za leto 1985 (ESA-569)

15/10-14
15/14-15
17/2-3
17/3-5
17/5
20/5-6
7/74-78
8/35

- uresničevanje stališč in
sklepov Skupščine SR Slovenije
oročilo o uresničevanju stališč in sklepov
:borov Skupščine SR Slovenije o stanju in
jsmeritvah razvoja drobnega gospodarstva
i SR Sloveniji (ESA-769)
28/pril. str. 13-9
sklepi in predlogi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila 28/pril. str. 19-20
stališča Družbenopolitičnega zbora ob
obravnavi poročila
34/10
ugotovitve in stališča Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila
34/10-11
regled uresničevanja skupščinskih stališč
n sklepov za izboljšanje pogojev gospodarenja v kmetijstvu ter nadaljnje usmeritve
ESA-k 802)
40/33-39)
'oročilo o uresničevanju stališč Skupščine
SR Slovenije za usmerjanje skladnega razvoja in delitve dela na področju prometa in
zvez (ESA-608)
8/22-23
- mnenje Odbora za družbenoekonomski
razvoj Zbora združenega dela k poročilu
8/21
- mnenje Odbora za družbenoekonomske
odnose in razvoj Zbora občin k poročilu
8/21
Poročilo o izvajanju sklepov Skupščine SR
Slovenije z dne 26. 8. 1985, sprejetih ob
obravnavi družbenoekonomskega položaja
notranje trgovine v SR Sloveniji (ESA-k 802) 39/pril. str. 27-29
POBUDE IN PRIPOMBEDELEGACIJ, SKUPIN
DELEGATOV IN DELEGATOV V ZBORIH
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE TER REPUBLIŠKIH
ORGANOV, ORGANIZACIJ IN SKUPNOSTI
— v Zboru združenega dela
Pobuda za dopolnitev 81. in 82. člena zakopa o delovnih razmerjih. - Stališče izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k pobudi
Pobuda ob obravnavanju osnutka zakona o
poravnavi določenih deviznih terjatev v zvezi s sklepom o pogojih za sprejemanje v
depozit sredstva tujih prvnih in fizičnih
oseb. - Mnenje Izvršnega sveta Skupščine
'SR Slovenije k pobudi
Pobuda za spremembo, oziroma dopolnitev
odloka o enotni klasifikaciji dejavnosti. Odgovor Zavoda SR Slovenije za statistiko
priloga poročevalca
U

12/48

18/6-7
11/4-5

Pobuda za poenostavitev postopka evidentiranja gozdnih cest v zemljiškem katastru.
Stališče Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k pobudi
Pobuda v zvezi s finančnim rezultatom zimskih 01 v Sarajevu. - Stališče Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k pobudi
Pobuda v zvezi z vzdrževanjem odseka magistralne ceste Vižmarje—Medno. - Stališče Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k
pobudi
Pobuda v zvezi s problematiko nabavnih
cen v letu 1985. — Stališče Izvršnega sveta
Skupščine SR Slovenije k pobudi
Pobuda v zvezi z rešitvijo problema nadurnega dela. Mnenje Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k pobudi. Mnenje Odbora za
družbenoekonomske odnose Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije k pobudi
Pobuda za spremembo 22., 24., 164. in 165.
člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. - Stališča Izvršnega
sveta Skupščine SR Slovenije k pobudi
Pobuda za spremembo predpisov, ki bi omogočili inšpekcijskim službam lažji nadzor
nad obračunavanjem prometnega davka. Stališče Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k pobudi
Pobuda za zmanjšanje števila obračunskih
obdobij pri spremljanju gospodarskih tokov.
- Mnenje Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k pobudi
Pobuda glede porodniškega dopusta. Stališče Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k pobudi
Pobuda za spremembo revalorizacije osnovnih sredstev delovnih ljudi, ki s samostojnim osebnim delom in lastnimi delovnimi
sredstvi opravljajo kmetijsko, gospodarsko
in poklicno dejavnost. - Stališče Izvršnega
sveta Skupščine SR Slovenije k pobudi
Pobuda za zmanjšanje stopenj prometnega
davka od piva. - Stališče Izvršnega sveta
Skupščine SR Slovenije k pobudi
Pobuda ob obravnavi gradiva »Uresničevanje družbene preobrazbe državne uprave«.
- Mnenje Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije
Pobuda za sprejemanje dogovora o usklajevanju davčne politike za čas srednjeročnega obdobja. — Stališče sveta Skupščine SR
Slovenije k pobudi
Pobuda za spremembo načina vrednotenja
mleka. - Stališče Izvršnega sveta Skupščine
SR Slovenije
Pobuda za spremembo in dopolnitev 17. člena zakona o zaposlovanju in zavarovanju
za primer brezposelnosti. - Stališče Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k pobudi
- mnenje Odbora za družbenoekonomske
odnose Zbora združenega dela k pobudi
Pobuda za upoštevanje izjemnosti pri postopnem zmanjševanju dela v podaljšanem
delovnem času; pobuda, da povečanje
stopnje republiškega davka od osebnega
dohodka ne bi veljalo za delo prek polnega
delovnega časa, kadar gre za delo v zvezi z
izpolnitvijo planskih nalog, zlasti pa za izvozno proizvodnjo. - Mnenje Izvršnega sveta
Skupščine SR Slovenije k pobudi

21/40
24/8-49
51/0-11
13/9-10

1/16—17
37/7-8

8/37
1/18
5/11

13/10-12
11/5

1/18-19
12/49
37/6—7

32/15-16

— v Zboru združenega dela in Zboru občin
Pobuda za podaljšanje veljavnosti zakona o
ureditvi obveznosti obračunavanja amortizacije za določena osnovna sredstva za
leto 1982 do 1985. Mnenje Izvršnega sveta
Skupščine SR Slovenije k pobudi

39-11

5/11-12

5/12
9

Pobuda v zvezi z reševanjem problematike
cestnega gospodarstva v SR Sloveniji. Stališče izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k pobudi
Pobuda za spremembo 6. in 15. člena zakona o sistemu obrambe pred točo. - Stališče
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k
pobudi
- v Zboru občin
Pobuda v zvezi z izgradnjo ceste iz Osimskih sporazumov. - Stališče Izvršnega sveta
Skupščine SR Slovenije k pobudi
Predlog za razrešitev problematike gradnje
posameznih cestnih odsekov, ki izhajajo iz
Osimskih sporazumov. - Stališče Izvršnega
sveta SDkupščine SR Slovenije k pobudi
Pobuda, da se v predpise oziroma zakone, ki
jih sprejema skupščina, vnese tudi »infalcijska klavzula«. - Stališče Izvršnega sveta
Skupščine SR Slovenije k predlogu
Pobuda, da bi se delež nadomestil, ki jih
plačujejo uporabniki cest, v večji meri preusmeril v cestno gospodarstvo. - Stališče
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k
pobudi
Pobuda za spremembo 3. člena zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o obdavčevanju proizvodov in storitev v prometu (Ur. I. SFRJ, št. 71/84). — Mnerjje Izvršnega
sveta Skupščine SR Slovenije k pobudi
Pobuda v zvezi s plovbo z motornimi plovili
po akumulacijskem bazenu Melje. - Stališče
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k
pobudi
Pobuda za znižanje prometnega davka na
sadne sokove. - Stališče Izvršnega sveta
Skupščine SR Slovenije do pobude
.""'obuda za sistemsko rešitev usposabljanja
za delo diplomantov usmerjenega izobraževanja. - Stališče Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k pobudi
— v Družbenopolitičnem zboru
Pobuda za skrajšanje delovnega časa. —
Stališče Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k pobudi
Pobuda delegatke Vike Potočnik v zvezi s
štipendijsko politiko in obravnavo celovite
problematike izobraževanja v Skupščini SR
Slovenije. - Stališče Izvršnega sveta Skuupščine SR Slovenije k pobudi
— sklep Družbenopolitičnega zbora ob
obravnavi pobude
— republiških organov,
organizacij in skupnosti
Pobuda Skupščine Skupnosti otroškega varstva SR Slovenije za spremembo zakona o
delovnih razmerjih zaradi podaljšanja porodniškega dopusta. - Stališče Izvršnega
sveta Skupščine SR Slovenije k pobudi
— sklep Družbenopolitičnega zbora v zvezi
s pobudo ob obrravnavi resolucije o uresničevanju družbenega plana SR Slovenije
za obdobje 1986-1990 v letu 1986

21/40-42
24/14-15

1/20-21
12/4S
13/8-9

6/13-14

16/48
19/6-7
41/21
2/24-25

39/13-14

27/9
27/5

39/12-13
39/10

VPRAŠANJA DELEGACIJ, SKUPIN
DELEGATOV IN DELEGATOV V
ZBORIH SKUPŠČINE SR
SLOVENIJE
— v Zboru združenega dela
Rokovnik razprav naj bo usklajen na področju celotne skupne porabe
Kako delavce v srednjem usmerjenem Izo10

27/6

braževanju nagrajevati po vloženem delu?
Kako poteka delovna praksa v srednjem
usmerjenem izobraževanju?
Še enkrat, kako poteka delovna praksa v
usmerjenem izobraževanju?
Razlaga zveznega zakona o sistemu družbene kontrole cen
Imaš hišo, vrni stanovanje
Prehitro naraščanje izdelkov za službena
potovanja in reprezentanco
Skrb za izboljšanje kakovosti prehrambenih
izdelkov
S krompirjem uvozili črno nogo
Dopolnilno delegatsko vprašanje v zvezi s
škodljivostjo lazurnih premazov za zaščito
lesaKaj je s pobudo o gradnji manjših elektrarn?
Tudi kooperantski sektor ima težave pri proizvodnji mleka
Oskrba z premogom.
Za preprečevanje monopolnih oblikovanj
cen imamo ustrezni pravni instrumentarij
Zakaj obrambni sistem pred točo ni učinkovit?
Kdo odloča o olimpijskih igrah v Beoaradu
leta 1992?
Kdaj uskladitev osebnih dohodkov delavcev
v vzgoji in izobraževanju z delavci v združenem delu?
Kako zagotoviti, da bodo delavci deležni
pravic iz dela prek rednega delovnega časa v drugi delovni organizaciji?
Prodaja deviznih prilivov poslovni banki z
možnostjo ponovnega odkupa
Zakaj ni premoga iz zasavskih premogovnikov?
Zaostajanje razvoja Slovenije napram ostalim federalnim enotam
^
Delegati imajo možnost reči ne - vprašanje
v zvezi s sprejemanjem aktov po hitrem
postopku
Zakonodaja na področju prometa strupov je
pomankljiva
Zavarovanje plačil za zasebni sektor
Zakaj se sklepi, ki jih je sprejela Skupščina
SR Slovenije o razreševanju problemov na
železnic, ne uresničujejo?
— V zboru združenega dela in
Zboru občin
Kdo bo odgovoren za dolgoročone posledice? (Ob informaciji LB, Stanovanjsko komunalne banke Ljubljana v zvezi z omejevanjem porasta naložb v okviru Poslovne aktivnosti bank)
Izvajanje zakona o določitvi zavarovalnega
območja za reko Sočo s pritoki
- v Zboru občin
Kdo je odgovoren za zastoje v blagovni menjavi?
Rokovnik razprav naj bo usklajen na področju celotne skupne porabe
Kdo bo prisilil Crveno zastavo k spoštovanju zakonodaje?
še enkrat, kdo bo prisilil Crveno zastavo k
spoštovanju zakonodaje?
Kdaj ekonomske stanarine?
Možnost ponovne uvedbe enotne mesečne
vozovnice v javnem cestnem in medkrajevnem prometu
Kako povečati skrb za izboljšanje kakovosti
prehrambennih izdelkov?
Koliko konzularnih in drugih predstavništev
v tujini?
Kako zaščititi interes na obmejnem pop
dročju?

35/2-3
8/36
6/12
19/5
13/4-5
21/46-47
27/5
9/20
31/3

27/6-7
35/3-4

5/9-9
27/6
6/12-13
12/47
1/15
37/5-6
19/5-6
11/2
18/3-4

priloga poročevalca

Zaostreni problemi osebnih dohodkov delavcev v organih za notranje zadeve
Zakaj ni bilo mogoče izdati v zakonskem
roku podzakonskih aktov v letu 1984 sprejetih prostorskih zakonov?
Informacija o uvedbi posebne takse za prehod čez državno mejo
S politiko prometnih davkov povečan interes
za predelavo sadja v sadne sokove
.
Kako so več premoga za široko porabo?
Katere slovenske občine so »očistile« proračune neproračunskih sredstev?
Kako ukrepati v zvezi z razpadajočimi zgradbami, ki ogrožajo javno varnost?
Kako je z uresničevanjem setvenega načrta
pšenice?
Zahteva za ustavitev gradnje skladišča radioaktivnih odpadkov
- pobuda delegatov ob informaciji o poteku aktivnosti v zvezi z gradnjo skladišča v
Podgorici in odgovor Izvršnega sveta
Skupščine SR Slovenije ob pobudi
- sklep Zbora občin ob obravnavi poročila
OK SZDLK Ljubljana Bežigrad, sklepov
SO Domžale in stališče Izršnega sveta
Skupščine SR Slovenije
- poročilo OK SZDL Ljubljana Bežigrad o
opravljenih aktivnostih v zvezi z gradnjo
skladišča radioaktivnih odpadkov v Podgorici
- sklep Skupščine občine Domžale ob
obravnavi problematike gradnje skladišča
radioaktivnih odpadkov v Podgorici
- dopolnjena stališča Izvršnega sveta
Skupščine SR Slovenije do pobud, zahtev
in predlogov OK SZDL Ljubljana Bežigrad
in sklepov SO Domžale
Ali bomo res uvažali sladkor?
Zahteve predvidene stopnje rasti kmetijske
proizvodnje
Zakaj zaostajanje nadaljnjega razvoja telefonije?
Kako se je Jugoslavija meddržavno zavaroT
vala glede varstva okolja?
Celovito o varstvu okolja
v Družbenopolitičen zboru
Zahteve za podrobnejšo informacijo o delovanju zakona o najemanju blagovnih kreditov
Ali Izvršni svet Skupščine SR Slovenije podpira projekt investicije v jeseniški železarni?
Zakaj zastoj pri dotoku knjig slovenskih založb v zamejstvu?
Kako uresničuje konvencija o soclalem zavarovanju med SFRJ in Republiko Italijo?
Kako so urejena nadomestila odsotnosti z
dela zarad bolniških izostankov, zdravljenja
in nege bolnega otorka?
Odstopanje neizkoriščenih proizvodnih
sredstev tistim, ki jih rabijo
Vrsta vprašanj v zvezi z računalništvom
Sprejeti sklepi Sveta guvernerjev v nasprotju z dolgoročnim programom ekonomsmke
stabilizacije (v zvezi z omejevanjem plasmajev na stanovanjsko komunalnem področju)
Zakaj omejeni plasmaji tudi na področju
stanovanjske gradnje?

priloga poročevalca

37/4-5
24/12-13
13/6
18/3
1/13-14
11/2-3
11/3-4
1/14-15
16/46-47
18/5-6
20/10
21/42-43
21/43-44
21/44-45
1/14-15
34/12-13
9/20-21
21/48
24/10-11

5/9—10
24/13-14
24/13
1/15-16
13/7-8
13/6-7
32/13-15

27/7-8
27/7

IZ SKUPŠČINE SFRJ
RESOLUCIJE
- družbenoekonomski razvoj
Resolucija o politiki ekonomskih odnosov
Socialistične federativne republike Jugoslavije s tujino (povzetek)
- osnutek resolucije
Resolucija o razvoju in napredku znanstveno-raziskovalne dejavnosti v Socialistični
federativni republiki Jugoslaviji
- osnutek resolucije
ZAKONI
Zakon o temeljih bančnega in kreditnega
sistema (povzetek)
- osnutek zakona (AS-614)
- stališča in predlogi delegacij samoupravnih organizacij in skupnosti v okviru SZDL
Slovenije ob obravnavi predloga za izdajo
zakona z osnutkom zakona
- predlog zakona (AS-614)
Zakoni o temeljnih pravicah: borcev španske narodnoosvobodilne in revolucionarne
vojne od leta 1936 do leta 1939 (AD-525);
imetnikov »Partizanske spomenice 1941«
(AS-528); odlikovancev z redom narodnega
heroja (AS-526)
- osnutek zakonov (povzetki)
Zakoni o spremembi zakonov: o temeljnih
pravicah borcev španske narodnoosvobodilne in revolucionarne vojne 1936-1939
(AS-623); nosilcev partizanske spomenice
(AS-619); odlikovancev z redom narodnega
heroja (AS-620). Zakon o spremembah in
dopolnitvah zakona o borčevskem dodatku
(AS-624); odlikovancev z redom Karadjordjeve zvezde zmeči, z redom belega orla
zmečl in z zlato medaljo Obilića (AS-625)
- osnutki zakonov (povzetki)
Zakon o carinskih conah (povzetek)
- osnutek fcakona (AS-423)
Zakon o pogojih in načinih, po katerih lahko
organizacije združenega dela pridobivajo
delovna in poslovna sredstva občanov
(povzetek)
- osnutek zakona (AS-612)
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona
o deviznem psojovanju in kreditnih odnosih
s tujino (povzetek osnutka zakona objavljen
v Poročevalcu 1984/X, št. 27/12-14)
- dopolnilni predlog Zveznega izvršnega
sveta k osnutku zakona (AS-462; povzetek)
Zakon o: deviznem poslovanju (AS-541); o
kreditnih odnosih s tujino (AS 542); o prometu blaga in storitev (AS-543)
- osnutki zakonov (povzetki)
- programi ukrepov in aktivnosti, ki bodo
omogočili delovanje deviznega trga (povzetek)
- stališče Družbenopolitičnega zbora
Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutkov zakonov o deviznem poslovanju in
kreditnih odnosih s tujino
- sklep Zbora združenega dela Skupščine
SR Slovenije ob obravanvi osnutkov zakonov ter na podlagi informacije Izvršnega
sveta Skupščine SR Slovenije, da je skupaj z Izvršnim svetom Sabora SR Hrvatske
pripravil delovno zasnovo zakonskega besedila za urejanje sistema ekonomskih
odnosov s tujino
Zakon o poravnavi določenih deviznih terjatev
- osnutek zakona (AS - 510)

11/5-8
2/33-45

31/9-12
32/3-10
38/6-34

13/16

32/24-25
5/23-24

* 31/12-14

1/22-23
15/16-27
15/27-28
20/7-8

20/8
6/22-23
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Zakon o dopolnitvenih sredstvih republik in
avtonomnih pokrajin v obdobju od leta 1986
do 1990 (povzetek)
- osnutek zakona (AS - 583)
Zakon o temeljih sistema družbenega planiranja in o družbenem planu Jugoslavije
- predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona
- ugotovitve, stališča in predlogi Skupščine
SR Slovenije ob obravnavi predloga za
izdajo zakona z osnutkom zakona
- informacije delegatov iz SR Slovenije v
Zveznem zboru Skupščine SFRJ.o obravnavanju in sprejemanju zakona
Zakon o enotnem registru prebivalstva
(povzetek)
- osnutek zakona (AS - 535)
Zakon o opravljanju gospodarskih dejavnosti v tujini (povzetek)
- osnutek zakona (AS - 610)
Zakon o izvajanju invc ticijskih del v tujini
(povzetek)
- osnutek zakona (AS - 639)
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona
o Jugoslovanski banki za mednarodno ekonomsko sodelovanje in o skupnih finančnih
organizacijah (povzetek)
- osnutek zakona (AS - 493)
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona
o proizvodnji in prometu mamil (povzetek)
- osnutek zakona (AS - 503)
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona
o zagotavljanju obratnih sredstev (povzetek)
- osnutek zakona (AS - 613)
Zakon o pokritju tečajnih razlik (povzetek)
- osnutek zakona (AS - 513)
Proračun federacije za leto 1986 (AS - 655)
Zakon o določitvi celotnega obsega odhodkov proračuna federacije za leto 1986. (AS 651) Zakon o izvršitvi proračuna federacije
za leto 1986 (AS - 654)
- osnutek proračuna in zakonov (povzetki)
Zakon o republikah in pokrajinah, ki se v
obdobju 1986-1990 štejejo za gospodarsko
manj razvite (AS - 528)
- osnutek zakona (povzetek)
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona
o Skladu federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin (AS - 585)
- osnutek zakona (povzetek)
Zakon o sredstvih Sklada federacije za keditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko
manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin od leta 1986 do leta 1990 (AS - 584)
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona
o splošnem upravnem postopku (k AS 315)
Zakon o pravici časovne uporabe turističnih
objektov (AZS - 617)
- osnutek zakona {povzetek)
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona
o temeljnih pravicah vojaških invalidov in
družin padlih borcev (AS - 618)
- osnutek zakona (povzetek)
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona
o vojaški obveznosti (AS - 555)
- osnutek zakona (povzetek)
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona
o vojaških šolah in znanstveno-raziskovalnih ustanovah Jugoslovanske ljudske armade (AS - 626)
- osnutek zakona (povzetek)
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona
o združenem delu (AS - 644)
- predlog za izdajo zakona (povzetek)
Zakon o posebnih pogojih opravljanja zunanjetrgovinskega prometa v carinskih conah
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24/24- 25
3/30-42
9/3-6
31/5-8
18/17-18
32/17-19
35/5 -7

5/22-23
8/38
32/19-20
6/20-22

39/15-16
24/23-24

27/12-13

27/11

(povzetek osnutka zakona objavljen v Poročevalcu 1984/X, št. 29/17/18
- dopolnilni predlog Zveznega izvršnega
sveta k osnutku zakona (AS - 424; povzetek)
MEDNARODNE POGODBE
Zakon o ratifikaciji sporazuma med SFRJ in
kraljevino Norveško o izogibanju dvojnemu
obdavčevanju dohodka (As - 536)
- perdlog zakona s protokolom (povzetek)
Zakon o ratifikaciji sporazuma o spremembah in dopolnitvah sporazuma med vlado
Socialistične federativne republike Jugoslavije in vlado Zveze sovjetskih socialističnih
republik o ekonomskem in tehničnem sodelovanju pri izgradnji In rekonstrukciji industrijskih in drugih objektov v SFRJ (AS 497)
- predlog zakona (povzetek)
Zakon o ratifikaciji sporazuma med zveznim
izvršnim svetom Skupščine SFRJ in vlado
republike Irak o ekvivalenci spričeval, stopenj in diplom, pridobnljenih na srednjih
šolah, univerzah in drugih pooblaščenih
ustanovah v SFRJ in republiki Irak (AS 581)
- predlog zakona (povzetek)
Zakon o ratifikaciji Konvencije o fizičnem
varstvu jedrskega materiala (AS - 476)
- predlog zakona (povzetek)
zakon o ratifikaciji Mednarodne konvencije
o usklajevanju mejnih kontrol blaga (AS 502)
- pedlog zakona (povzetek)
Zakori o ratifikaciji pogodbe med SFRJ in
republiko Ciper o pravni pomoči v civilnih in
kazenskih zadevah (AS - 524)
- predlog zakona (povzetek)
- predlog zakona (povzetek)
Zakon o ratifikaciji sporazuma med SFRJ in
republiko Bolgarijo o vzajemnem priznavanju spričeval, diplom in znanstvenih naslovov (AS - 523)
- predlog zakona (povzetek)
Zakon o ratifikaciji sporazuma med SFRJ in
Univerzo za mir, ki so jo ustanovili Združeni
narodi, o sedežu mednarodnega regionalnega Evropskega centra za mir in razvoj
Univerze za mir, ki so ga ustanojvili Združeni
narodi (AS - 522)
- predlog zakona (povzetek)
Zakon o ratifikaciji statuta Mednarodnega
centra za genetski inženiring in biotehnologijo (AS - 659)
- predlog zakona (povzetek)

5/25

18/22

5/26

27/19
11/12
8/46

13/9
33/9-10

13/19-20

11/11-12
41/31-32

9/22-23
22/20-21
32/23-24
27/13-14

32/21-22
39/17-18

IZVAJANJE ZAKONOV
Navodilo o določitvi dejavnosti, v katerih se
bo akumulacija v primerjavi na povprečno
uporabljena sredstva razporejala s povprečjem dejavnosti Jugoslavije in navodilo o določanju akumulacije in povprečno porabljenih sredstev za uporabo vzporednih kazalcev za ocenjevanje rezultatov dela delavcev
in poslovanja temeljnih organizacij združenega dela.
Poročilo o izvajanju zakona o sistemu družbene kontrole cen (povzetek)
Informacija o izvajanju zakona o temeljnih
pravicah iz pokojninskega invalidskega zavarovanja (povzetek)
Poročilo o izvajanju zakonskih predpisov, ki
urejajo organizacijo in delovanje trgovinske
mreže s predlogom ocene in sklepov (povzetek)
Informacija o nekaterih aktualnih vprašanjih

41/29-30
35/8-10
8/39-40
18/18-20

priloga poročevalca

resničevanja ustavnosti in zakonitosti
>ovzetek)
»DLOKI
'dlok o spremembi odloka o ciljih in naloah skupine emisijske in denarne politike
ir skupnih temeljih kreditne politike v letu
985 (AS - 532)
osnutek odloka (povzetek)
'dlok o predračunu prihodkov in izdatkov
eviznih sredstev pri Narodni banki Jugolavije za leto 1985 (AS - 541)
osnutek odloka (povzetek)

9/23-25

13/17
6/23

»RUŽBENI DOGOVORI.
»OGOVORI
dogovori
logovor o zagotavljanju solidarnostnih
redstev za odpravljanje posledic potresa,
i je bil leta 1983 na Kopaoniku v Socialističi republiki Srbiji izven ozemlja SAP ter o
agotavljanju solidarnostnih sredstev za odravljanje posledic potresa in poplav v letu
982 v SAP Kosovo
predlog dogovora

6/pril. str. 1-11

»LANIRANJE
- srednjeročno
lesolucija o družbenoekonomskem razvoju
i ekonomski politiki SFR Jugoslavije v letu
2/27-32
985 (AS-451; povzetek)
Iružbeni plan Jugoslavije za obdobje
986-1990
30/pril. str. 33-56
- osnutek družbenega plana
Resolucija o politiki uresničevanja družbelega plana Jugoslavije za obdobje
986-1990 v letu 1986 (AS-650/1)
37/pril. str. 72-80
- osnutek resolucije
- dolgoročno
Dolgoročni družbeni plan Jugoslavije za
obdobje 1986-2000 (AS-426)
- osnutek plana
- 'pregled pripomb skupščin republik in pokrajin k osnutku plana (povzetek)
- mnenja, pripombe in predlogi Sveta Zveze sindikatov Jugoslavije k osnutku plana
(povzetek)
- stališča in mnenja zveznega Družbenega
sveta za gospodarski razvoj in ekonomsko politiko in Sveta družbenega informiranja SFRJ k osnutku plana (povzetek)
- pripombe Zvezne konference SZDLJ k osnutku plana (povzetek)
- pripombe Splošnih združenj črne in barvaste metalurgije ter industrije in predelave kovin k osnutku plana (povzetek)

14/1-40
6/14-17
5/20-21
6/17-19
6/19-20
6/20

PROGRAMI (aktivnosti).
PROGRAMI DELA SKUPŠČINE
SFRJ
— programi aktivnosti
Program ukrepov in aktivnosti, ki bodo omogočili delovanje deviznega trga (povzetek)
Program aktivnosti in ukrepov za večje in
hitrejše zaposlovanje oziroma delovno angažiranje oseb, psosobnih za delo, in sicer s
povečanjem števila delovnih izmen in skrajševanjem delovnega časa
— predlog programa z analitično inforamcijo (povzetek)
Pregled ukrepov in aktivnosti na ravni federacije za uresničevanje družbenega dogovopriloga poročevalca

15/27-28

8/45-46

ra o temeljih skupne politike na področju
zaposlovanja in njihovem uresničevanju v
SFRJ.

41/28-29

- programi dela Skupščine SFRJ
Delovni program Zbora republik in pokrajin
za leto 1986
- osnutek delovnega programa

39/23-26

ANALIZE
Analiza materialnega položaja energetike,
posebej s stališča potreb in možnosti za njen
nadaljnji razvoj (povzetek)
Analiza o dvojnem socialnem zavarovanju
jugoslovanskih gospodarskih predstavnikov, ki delajo v tujini (povzetek)
Predlog rešitev, ki bodo zagotovile popolnej. še in učinkovitejše delovanje enotnega jugoslovanskega trga (povzetek)
- sklep Zbora republik in pokrajin ob
obravnavi ocen in stališč o ključnih vprašanjih delovanja enotnega jugoslovanskega trga (povzetek)
Tekoči in dolgoročni razvojni problemi naftnega gospodarstva Jugoslavije (povzetek)
Analiza o stanju, temeljih, problemih in smereh nadaljnjega razvoja pravnega sistema
SFRJ
- osnutek analize (povzetek)
Kompleksna analiza rezultatov dosedanjega
razvoja gospodarsko manj razvitih republik
in SAP Kosovo, z oceno m&žnosti za niihov
nadaljnji razvoj' (povzetek)
GRADIVA
Nekatera temeljna vprašanja dohodkovnega
povezovanja organizacij združenega dela
na enotnem jugoslovanskem trgu (povzetek)
Razvoj prometa v skladu z opredelitvami iz
dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije in družbenega dogovora o uresničevanju prometne politike
- koncept razvoja (povzetek)
Možnosti in okviri razvoja turističnega gospodarstva v prihodnjem srednjeročnem
planu, na podlagi opredelitev dolgoročnega
programa ekonomske stabilizacije (povzetek)
OCENE
Režime javne razprave o osnutku zakona o
temeljih sistema javnega obveščanja (povzetek)
Ocene turistične sezone v letu 1984 s predlogom ukrepov za razvoj turizma v letu 1985

33/5-7
33/8-9
24/16-20
35/11
8/40-43
3/43-46
9/26-28

33/3-5

11/8-11

35/7-8

20/13-14
8/43-44

POROČILA (Skupščine SFRJ,
zborov skupščine, zveznih
organov, organizacij in skupnosti)
- zveznih organov, organizacij in
skupnosti
>
Poročilo o operacionalizaciji zakona o deviznem poslovanju in kreditnih odnosih s
tujino (povzetek)
Poročilo o uresničevanju prve etape dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije
in smereh nadaljnje aktivnosti (povzetek)
Poročilo o izvajanju resolucije Skupščine
SFRJ o temeljnih smereh družbenega delovanja pri razvijanju družbenoekonomskega
položaja in vloge žensk v socialistični samoupravni družbi (povzetek)
Poročilo o uresničevanju družbenega var-

5/29-31
39/18-22

27/17-18
13

stva samoupravnih pravic delovnih ljudi in
družbene lastnine v funkciji zveznega družPrav°kran''ca samoupravljanja (povPoročilo o delu, razvoju in delovanju Jugoslovanskega elektroenergetskega šistema
kot tehnološko enotnega sistema v letu 1984
(povzetek)
Poročilo o izvajanju sklepov Zveznega zbora
Skupščine SFRJ o zatiranju in preprečevanju mamil in psihotropnih substanc (povzetek)
Poročilo- o stanju in problemih delovanja
PTT prometa Jugoslavije v letu 1984 (povzetek)
Poročilo o stanju in problemih prometne
varnosti v letu 1984 s predlogi ukrepov in
dejavnosti za večjo prometno varnost (povzetek)
Poročilo o delovanju Sklada federacije za
kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih
pokrajih za leto 1984 (povzetek)
Poročilo o delu Službe družbenega knjigovodstva v letu 1984
Poročilo o združevanju dela in sredstev organizacij združenega dela iz razvitih in gospodarsko manj razvitih republik in pokrajin
na podlagi stalnih sredstev sklada v obdobju
od leta 1981 do 1985 (povzetek)
- sklepi Zbora republik in pokrajin ob
obravnavi poročila
Poročilo o izvajanju programa dejavnosti pri
nadaljnji preobrazbi zvezne uprave v letu
1984 (povzetek)
Poročilo o delu Zveznega javnega pravobranilstva v letu 1984 (povzetek)
Poročilo o delu Zveznega komiteja za vpra- višanja borcev in vojaških invalidov v letu
1984 (povzetek)
Poročilo Zveznega komiteja za delo, zdravstvo in socialno varstvo o delu za leto 1984
(povzetek)
Poročilo o delu Zveznega sekretariata za
informacije

18/20-22
19/10-11
8/47
20/11-13

32/25-27
19/8-10
20/19-21

27/14-17
32/29-30
32/27-29
19/13-14
19/15-16
20/15-16
20/18-19

Poročilo o delu Zveznega sekretariata za notranje zadeve za leto 1984 (povzetek)
Poročilo o delu Zveznega sekretariata za
pravosodje in organizacijo zvezne uprave
za leto 1984 (povzetek)
Poročilo o delu Zveznega sodišča v letu
1984 (povzetek)
Poročilo o položaju in delovanju železniškega prometa v letu 1984 (povzetek)

20/16-18
19/12-13
13/17-18
24/21-23

UGOTOVITVE, STALIŠČA,
PREDLOGI, PRIPOROČILA IN
SKLEPI: Skupščine SFRJ, zborov
Skupščine SFRJ, delovnih teles
Skupščine SFRJ in skupščin
republik in pokrajin, zveznih
organov, organizacij in skupnosti
(k aktom in gradivom, ki niso
objavljena v Poročevalcu 1985/XI)
- Zvezni zbor
Sklep o obravnavi analitičnega gradiva »Stanje organizacije in pripravljenosti za obrambo in varstvo pred požari v miru in med
vojno«

20 / pril. str. 40

- delovnih teles Skupščine SFRJ
in skupščin republik in pokrajin
Stališča in predlogi ukrepov s sestanka
predsednikom uredniških odborov in komisij za informiranje ter glavnih in odgovornih
urednikov glasil republiških in pokrajinskih
skupščin ter Skupščine SFRJ o nadaljnjem
napredku delegatskega obveščanja (povSklepi uredniškega odbora Glasila Skupščine SFRJ v zvezi z »Analizo o obveščanju
delegacij temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti ter družbenopolitičnih organizacij o vprašanjih, o katerih se odloča v
Skupščini SFRJ prek Glasila Skupščine
SFRJ«

35/11-12

5/27-28

OPOMBE:

14

priloga poročevalca

