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ZAPIS SEJ ZBOROV SKUPSCINE
SR SLOVENIJE
20. novembra 1987
Delegati Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora so na skupnem zasedanju poslušali:
- poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru
republik in pokrajin Skupščine SFRJ o 19. seji Zbora republik
in pokrajin Skupščine SFRJ, ki je bila dne 13. in 14 11. 1987 in
ki ga je podal Martin Mlinar, vodja delegacije
<?bvestilo delegatov iz SR Slovenije v Zveznem zboru
Skupščine SFRJ o poteku sprejemanja programa ukrepov in
aktivnosti za znižanje inflacije in stabilizacijo gospodarstva
ter o sprejemu interventnih ukrepov, ki ga je podal Jože
Sušmelj, koordinator delegatov
- informacijo Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije ob
sprejetem programu ukrepov in aktivnosti za znižanje inflacije
in stabilizacijo gospodarstva, sprejetih interventnih ukrepih
Zveznega izvršnega sveta in predvidenih aktivnostih Izvrš-

nega sveta Skupščine SR Slovenije, ki jo je podal Milivoj
Samar, član izvršnega sveta in predsednik Republiškega
komiteja za družbeno planiranje
uvodno besedo k predlogu jugoslovanskega programa
ukrepov in aktivnosti za zaustavljanje izseljevanja Srbov in
Črnogorcev s Kosova, hitrejšo vrnitev tistih, ki so ga zapustili
in prihod vseh, ki želijo živeti in delati na Kosovu, ki jo je podal
Jože Knez, podpredsednik Skupščine SR Slovenije in vodja
skupine delegatov vseh zborov Skupščine SR Slovenije za
proučevanje aktov iz pristojnosti zborov Skupščine SFRJ
- uvodno obrazložitev k predlogu odloka o ustanovitvi in
izvolitvi Komisije Skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja, ki jo je podal Ivan Godec, predsednik Komisije Skupščine
SR Slovenije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve
informacijo o dosedanjem delu Komisije Skupščine SR
Slovenije za ustavna vprašanja, ki jo je podal Miran Potrč,
predsednik Skupščine SR Slovenije in predsednik Komisije
Skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja.
Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični
zbor so sprejeli:
- sklep ob obravnavi poročila delegacije Skupščine SR
Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ in

INFORMACIJA
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PRILOGA:
INFORMACIJA
predsednika Komisije Skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja Mirana Potrča o dosedanjem
delu Komisije.na sejah zborov Skupščine SR Slovenije 20.11.1987
ODLOK
o ustanovitvi in izvolitvi Komisije Skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja
INFORMACIJA
s 5. seje Komisije Skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja z dne 16.11.1987
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informacije delegatov iz SR Slovenije v Zveznem zboru
Skupščine SFRJ;
- sklep ob obravnavi predloga jugoslovanskega programa
ukrepov in aktivnosti za zaustavljanje izseljevanja Srbov in
Črnogorcev s Kosova, hitrejšo vrnitev tistih, ki so ga zapustili
in prihod vseh, ki želijo živeti in delati na Kosovu.
Zbor združenega dela in Zbor občin sta sprejela:
- predlog zakona o odložitvi graditve jedrskih elektrarn do
leta 2000;
- osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju;
- osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti;
- Družbenopolitični zbor je ob obravnavi teh aktov sprejel
stališča.
Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični
zbor so ob obravnavi pobude Zveze društev civilnih invalidov
vojne za ponovno spremembo zakona o civilnih invalidih
vojne sprejeli sklep.
Zbor združenega dela in Zbor občin sta sprejela tudi:
- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o pospeševanju proizvodnje hrane in zagotavljanju osnovne
preskrbe;
- predlog zakona o prevozih v cestnem prometu;
- predlog zakona o spremembah zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks;
- predlog za izdajo zakona o proračunu SR Slovenije za
leto 1988 z osnutkom zakona;
- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o davku iz dohodka temeljnih organizacij združenega
dela in delovnih skupnosti z osnutkom zakona;
- predlog za izdajo zakona o ureditvi obveznosti obračunavanja amortizacije za določena osnovna sredstva za leto 1988
do 1990 z osnutkom zakona.
Zbor združenega dela je sprejel še:
- sklep ob obravnavi poročila o uresničevanju programa za
varen in urejen železniški promet;

POPRAVKI
Osnutka resolucije o politiki uresničevanja družbenega
plana Jugoslavije za obdobje od 1986 do 1990 leta v letu
1988, ki so nastali ob pripravi osnutka resolucije na
zveznem izvršnem svetu:
1. V delu IV. Osnovni ukrepi in aktivnosti ekonomske
politike se vnesejo naslednji popravki:
- v opombi, k točki 2, podtočka 2.21 se črta pika in
doda besedilo: »do konca leta 1987«;
- v točki 8, podtočka 8.5. se v 2. odstavku za besedo
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- predlog zakona o prispevku za pokrivanje dela stroškov
enostavne reprodukcije Železniškega gospodarstva Ljubljana
za leto 1987;
- sklep ob obravnavi poročil, ki so jih banke predložile
Skupščini SR Slovenije na podlagi sprejetih sklepov z dne 24.
9. 1987 ob obravnavi problematike meničnega poslovanja
SOZD Agrokomerc.
Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični
zbor so sprejeli tudi predlog odloka o ustanovitvi in izvolitvi
Komisije Skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja.
Zbori so sprejeli tudi:
- predlog odloka o izvolitvi Jože Osolnik za sodnico Višjega sodišča v Ljubljani
- predlog odloka o izvolitvi Ane Koman, Jureta Kosa in
Miloša Ogrina za sodnike za prekrške Republiškega senata za
prekrške v Ljubljani.

SEJA SKUPŠČINE SKUPNOSTI
SOCIALNEGA VARSTVA SLOVENIJE
20. 11. 1987
Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije je enakopravno z zbori Skupščine SR Slovenije obravnavala in
sprejela:
- osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakonci
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju;
- osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti;
- sklep ob obravnavi pobude Zveze društev civilnih invalidov vojne za ponovno spremembo zakona o civilnih invalidih
vojne.

»kreditiranje« v prvi vrsti doda beseda »bilo«; za besedo
»emisije« v drugi vrsti se postavi vejica; beseda »uvoz« v 3.
vrsti se nadomesti z besedo »izvoz«;
- v- točki 8 se podtočka 8.9. nadomesti z besedilom
podtočke 9.9. tako, da se podtočka 8.9. glasi: »8.9. Del
potenciala bank bo pod ugodnejšimi pogoji usmerjen za
kreditiranje uvajanja proizvodnje, ki temelji na varčevanju
energije, domačih inovacijah in znanstvenotehnološkem
razvoju«
Podtočka 9.9. se črta, naslednje točke pa se ustrezno
preštevilčijo.

poročevalec

SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILA ZBOROV SKUPŠČINE SRS
SKLEP
Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila svoje delegacije v Zboru republik in
pokrajin Skupščine SFRJ
Skupščina SR Slovenije je ob obravnavi poročila svoje delegacije v Zboru
republik in pokrajin Skupščine SFRJ
o obravnavi programa ukrepov in aktivnosti za zmanjševanje inflacije in stabilizacijo gospodarstva, nepokritih notranjih dolgov in možnosti za njihovo odpravo in predloga programa konsolidacije zunanje zadolženosti ter poročila
o usklajevanju osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o deviznem poslovanju in ob obravnavi informacije delegatov iz SR Slovenije v Zveznem zboru ob obravnavanju programa
ukrepov in aktivnosti za zmanjševanje
inflacije in stabilizacijo gospodarstva
ter o obravnavanju interventnih zakonov na sejah Zbora združenega dela,
Zbora občin in Družbenopolitičnega
zbora dne 20. 11. 1987 sprejela:
sklep
1. Zbor se je seznanil s poročilom delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru
republik in pokrajin Skupščine SFRJ in
obvestilom delegatom iz SR Slovenije
v Zveznem zboru Skupščine SFRJ o sprejemanju programa ukrepov in aktivnosti
za zmanjšanje inflacije in stabilizacijo
gospodarstva, ukrepov za reševanje nepokritih notranjih dolgov in normalizacijo zunanje likvidnosti, sprememb zakona
o deviznem poslovanju ter intervencijskih zakonov na področju omejevanja
osebne, skupne in splošne porabe ter
družbene kontrole cen.

2. Zbor ugotavlja, da je delegacije
Skupščine SR Slovenije v Zboru republik
in pokrajin Skupščini SFRJ delala v skladu s stališči, predlogi in pooblastili
Skupščine SR Slovenije, da je v obravnavah navedenih aktov argumentirano uveljavljala pripombe in predloge skupščine
SR Slovenije, vendar za večino predlogov ni dobila podpore drugih delegacij,
niti predlagatelja. Zato se je utemeljeno
izrekla proti predlaganim odločitvam.
Zbor na podlagi obvestila delegatov iz
SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine
SFRJ ugotavljala, da so delegati argumentirano uveljavljali stališča samoupravnih organizacij in skupnosti in družbenopolitičnih organizacij, ki pa niso dobila podpore drugih delegatov in predlagatelja. Zato so utemeljeno tudi z izjavo
na seji Zveznega zbora izrazili nasprotovanje predlaganim ukrepom.
3. Zbor nalaga delegaciji v Zboru republik in pokrajin, delegatom iz SR Slovenije v Zveznem zboru pa priporoča, da
v svojem delu v Skupščini SFRJ sproti
terjajo pojasnila in obestila ZIS o uresničevanju sprejetih ukrepov, o izpolnjevanju obveznosti glede predložitve zakonskih in drugih ukrepov iz sprejetih programskih aktov, še posebej pa glede normalizacije zunanje likvidnosti in sprememb zakona o deviznem poslovanju na
podlagi predlogov Gospodarske zbornice Jugoslavije. Sproti naj zahtevajo in
uveljavljajo tudi odgovornost ZIS za izvajanje in učinke sprejetih ukrepov. Dele-

gacija in delegati naj o teh vprašanjih
Skupščini SR Slovenije sproti poročajo.
4. Zbor glede na odločitve obeh zborov
Skupščine SFRJ poudarja, da je treba
sprejete ukrepe uresničevati in sproti
spremljati njihove učinke.
Zbor priporoča vsem samoupravnim
organizacijam in skupnostim, da čimprej
ocenijo svoj položaj in predvidijo potrebne aktivnosti za izvajanje sprejetih
ukrepov.
Zbor nalaga Izvršnemu svetu, da ga
sproti obvešča o vprašanjih in problemih
pri uresničevanju sprejetih programov in
ukrepov.
Družbenopolitični zbor
Sklep k poročilu delegacije in obvestilu delegatov iz SR Slovenije
v Zveznem zboru je Družbenopolitični zbor tretji odstavek 4. točke
dopolnil tako, da se glasi:
»Zbor nalaga Izvršnemu svetu, da
sprejme program nalog, ki so v republiški pristojnosti, za pospeševanje
procesov prestrukturiranja gospodarstva, odpravo cenovnih nesorazmerij ter uravnavanja vseh oblik porabe kot tudi odnosov pri razporejanju dohodka v skladu z družbenim
dogovorom in da ga sproti obvešča
o vprašanjih in problemih pri uresničevanju sprejetih programov in
ukrepov.

STALIŠČE
ob obravnavi osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in osnutka zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti
Družbenopolitični zbor Skupščine SR
Slovenije je na seji 20. novembra 1987
ob obravnavi
— osnutka zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju in
- osnutka zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o zaposlovanju in
zavarovanju za primer brezposelnosti
na podlagi 74. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije sprejel naslednja
STALIŠČA
Zbor ugotavlja, da sta predložena osnutka zakonov pripravljena v skladu

poročevalec

s stališči in sklepi zborov Skupščine SR
Slovenije ob obravnavi predlogov za izdajo zakona z osnutkoma.
Zbor meni, da je potrebno predloga
zakonov sprejeti do konca leta 1987 zaradi nujnosti njune čimprejšnje uveljavitve,
ki je bila posebej utemeljena v predlogih
za izdajo zakonov. Iz teh razlogov, zlasti
pa zaradi odprtih sistemskih in materialnih vprašanj v zvezi s pobudo, da se
omogoči uveljavitev pravic iz pokojninskega zavarovanja z t. i. abstraktnim dokupom let, zbor meni da ni smotrno že
v predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in in-

validskem zavarovanju vključevati novih
rešitev.
Zbor utemeljuje svoje stališče s tem, da
se bi uvedel v sistem pokojninskega zavarovanja vsebinsko nov institut dokupa
zavarovalne dobe in ocenjuje, da materialnih posledic oziroma učinkov uvedbe
takega instituta ni mogoče oceniti v tako
kratkem roku, zlasti ne z vidika posledic,
ki bi jih imela taka odločitev na potreben
obseg sredstev za njeno uresničitev.
Zbor meni, da je treba obravnavati ta
vprašanja ob naslednjem dograjevanju
zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju.
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SKLEP
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi
osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju
Zbor združenega dela in Zbor občin
Skupščine SR Slovenije sta ob obravnavi osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju na seji dne 20.
11. 1987 na podlagi 282. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije sprejela naslednji
SKLEP
1. Zbora ugotavljata, da so v dopolnjenem osnutku zakona ustrezno upoštevana mnenja in pripombe zborov, dane ob
obravnavi predloga za izdajo zakona
z osnutkom in ga sprejemata.
2. Zbora ugotavljata, da je bila ob
obravnavi predlaganih rešitev v osnutku
zakona namenjena posebna pozornost
predlogu, po katerem naj bi delavcem, ki
jim ob prestrukturiranju proizvodnje ni
moč zagotoviti drugega ustreznega dela
s prerazporeditvijo ali preusposabljanjem in izpolnjujejo pogoj starosti za starostno ali predčasno upokojitev, nimajo
pa dovolj pokojninske dobe, z dokupom
let omogočili uveljavitev teh pravic iz pokojninskega zavarovanja. Zbora menita,

da bi uvedba instituta t.i. abstraktnega
dokupa let, ki pomeni novost glede na
izhodišča sedanjih sprememb zakona,
lahko pomenila eno od možnih rešitev za
razreševanje perečih problemov ekonomskih in tehnoloških presežkov delavcev v organizacijah združenega dela,
vendar pa ocenjujeta, da jo je potrebno
še vsestransko proučiti z vidika skladnosti s temeljnimi načeli sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter pozitivnih in negativnih učinkov uveljavitve
takih rešitev na položaj delavca, ki bi se
upokojil pod temi pogoji, njegove organizacije združenega dela ter družbe kot
celote. Gledena materialne možnosti
družbe v vse ostrejših pogojih gospodarjenja in protiinflacijsko naravnane ukrepe na področju porabe je potrebno posebej proučiti opozorila, da bi lahko uvedba novih pravic dolgoročno terjala dodatne obveznosti združenega dela za zagotavljanje sredstev za te namene.
Zbora upoštevaje mnenje Izvršnega
sveta Skupščine SR Slovenije menita, da
je iz vseh vidikov potrebno pobudo
obravnavati pri naslednjih spremembah
zakona.

3. Zbora nalagata Izvršnemu svetu
Skupščine SR Slovenije, da pripravi
predlog zakona in ga predloži za seje
zborov Skupščine SR Slovenije v decembru, najkasneje do 7.12. 1987. Pri pripravi
predloga zakona naj ustrezno upošteva
mnenja, stališča in predloge, oblikovane
v delovnih telesih Skupščine in zborov in
v razpravi na seji zbora.
SKUPŠČINA SKUPNOSTI
SOCIALNEGA VARSTVA
SLOVENIJE
Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije, ki je enakopravno z zbori
Skupščine SR Slovenije obravnavala osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju je sklep zborov sprejela v enakem besedilu, razen drugega odstavka pod točko 2, ki pa se glasi:
Skupščina upoštevaje mnenje Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije meni,
da je z vseh treh vidikov potrebno obravnavati in preučiti to pobudo.

SKLEP
Skupščine SR Slovenije ob obravnavi pobude Zveze društev civilnih invalidov
vojne SR Slovenije za ponovno spremembo zakona o civilnih invalidih vojne
Skupščina SR Slovenije je ob obravnavi pobude Zveze društev civilnih invalidov vojne SR Slovenije za ponovno
spremembo zakona o civilnih invalidih
vojne na sejah Zbora združenega dela,
Zbora občin, Družbenopolitičnega zbora
in Skupščine Skupnosti socialnega varstva Slovenije dne 20. novembra 1987
na podlagi 270. in 272. člena poslovnika
Skupščine SR Slovenije sprejeli naslednji
SKLEP:
1. Skupščina SR Slovenije sprejema
pobudo Zveze društev civilnih invalidov
vojne SR Slovenije za ponovno spremembo zakona o civilnih invalidih vojne
v delu, ki se nanaša na korekcijo pravice

do dodatka za postrežbo in tujo pomoč
in pravice do denarne pomoči. Temeljni
cilj sprememb zakona mora biti zagotavljanje ustreznejše ravni socialne varnosti
najtežjim in socialno najbolj ogroženim
civilnim invalidom vojne. Ob tem skupščina meni, da se je do najprimernejših
konkretnih rešitev potrebno opredeliti
v postopku spreminjanja zakona ob upoštevanju sedanjih družbenoekonomskih
razmer in materialnih možnosti družbe.
V pogojih visoke inflacije je potrebno
z ustreznimi zakonskimi določbami omogočiti tudi medletno usklajevanje prejemkov civilnih invalidov vojne.
2. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
naj čimprej pripravi predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o civilnih invalidih vojne z osnut-

kom. Pri pripravi sprememb zakona naj
predlagatelj ustrezno upošteva mnenja,
predloge in pripombe, izražene na sejah
delovnih teles skupščine in zborov in sejah zborov.
SKUPŠČINA SKUPNOSTI
SOCIALNEGA VARSTVA
SLOVENIJE
Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije, ki je enakopravno z zbori
Skupščine SR Slovenije obravnavala pobudo Zveze društev civilnih invalidov vojne SR Slovenije za ponovno spremembo
zakona o civilnih invalidih vojne, je sklep
zborov Skupščine SR Slovenije sprejela
v enakem besedilu, razen zadnjega stavka pod točko 1.

STALIŠČA
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi meničnega
poslovanja SOZD Agrokomerc
Družbenopolitični zbor Skupščine SR
Slovenije je na seji 6. novembra 1987 ob
obravnavi poročil, ki so bila predložena
Skupščini SR Slovenije na podlagi sklepa Družbenopolitičnega zbora z dne 24.
9. 1987, sprejetega ob obravnavi meničnega poslovanja SOZD Agrokomerc, na
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podlagi 74. člena poslovnika Skupščine
SR Slovenije sprejel naslednja
STALIŠČA
Skupščina SR Slovenije je na seji 24. 9.
1987 opredelila odnos do problematike

meničnega poslovanja SOZD Agrokomerc kot grobe kršitve zakonitosti, podprla usmeritve delegacije Skupščine SR
Slovenije v Zboru republik in pokrajin
Skupščine SFRJ za njeno nadaljnje delo
v zvezi z zadevo Agrokomerc, za dograjevanje ekonomske politike, zlasti pa kreporočevalec

ditno-monetarnega sistema in kreditno- jo, da organ upravljanja bank in nadzorni
monetarne politike.
organi, ki so obravnavali odgovornost
Problematiko menične afere Agrokovodilnih delavcev in poslovodnih orgamerc je mogoče obravnavati z dveh vinov v bankah, niso ugotovili kršitev pravdikov:
nih norm in postopkov. Vendar kljub ta1. z vidika sistemske ureditve in okvikim ocenam organov upravljanja in nadrov, ki jih postavlja ekonomska politika.
zornih organov ni mogoče mimo ugotoSistemska ureditev in ekonomska politivitev, da so menični posli z Agrokomerka pogojujeta določena ravnanja bank in
cem presegli običajni obseg iz preteklih
prav afera z menicami Agrokomerc je
obdobij, ki je zagotavljal varnost naložb,
pokazala na neustreznost nekaterih sida banke nimajo vzpostavljenih ustrezstemskih rešitev in ukrepov ekonomske
nih evidenc na področju meničnega popolitike ter opozorila, da so nujne spreslovanja, za kar so odgovorni tudi poslomembe v tem okviru;
vodbni in strokovni organi bank, pa tudi
2. z vidika delovanja bank v obstojeorgani upravljanja in odločanja posačem sistemu in ustreznosti oziroma nemezne banke, ker niso pravočasno ukreustreznosti njihovega ravnanja v danih
pali. Na podlagi ocen o materialnih popogojih sistemske ureditve in ekonomsledicah v bankah in pri članicah bank, ki
ske politike.
jih bodo oblikovale banke skupaj s svojiNa podaigi predhodnih ocen, da se
mi članiGami, naj se ponovno tudi prouči
v poslih z menicami Agrokomerc ni doodgovornost nosilcev poslovnih odločisledno ukrepalo po načelu dobrega gotev za menično poslovanje z Agrokomerspodarjenja z družbenimi sredstvi ob prcem, pri čemer gre za večjo stopnjo odvih znamenjih, da prihaja pri vnovčenju
govornosti tam, kjer je obseg meničnega
menic SOZD Agrokomerc do težav, je
poslovanja s SOZD Agrokomerc bil tolikbila v skupščini SR Slovenije oblikovana
šen, da ga ni mogoče utemeljiti z ustrezzahteva, da je treba v Sloveniji ugotoviti
no poslovno politiko. O tem naj ponovno
objektivno resnico in preveriti odgovorrazpravljajo tudi samoupravni organi članost vseh delavcev v bankah in organizanic bank.
cijah združenega dela, ki so neposredno
Banke niso dale popolne ocene o vseh
ali posredno s svojimi ravnanji ali nerešematerialnih in drugih posledicah meničvanjem vprašanj zaradi neustreznega inne afere za banke, njihove članice in za
formacijskega sistema, neučinkovitega
celotno slovensko gospodarstvo. V tem
notranjega nadzora in zagotavljanja vartrenutku sicer še ni možno izdelati donosti bančnih plasmajev povzročili, da je
končne ocene o vseh posledicah, zato
problem poslovanja z menicami SOZD
tudi razprave o tem še ni mogoče zakljuAgrokomerc dosegel v Slovenji tak občiti. Izrednega pomena pa je, da so članiseg. Glede na take zahteve v Skupščini ce bank seznanjene z vsemi možnimi poSR Slovenije so banke pripravile poroči- sledicami, ki iz menične afere izhajajo,
la, v katerih prikazujejo potek in obseg zato naj banke skupaj s svojimi članicami
poslovanja z menicami Agrokomerca,
ponovno preverijo in ocenijo materialne
ukrepe, s katerimi naj bi zaščitile svoje posledice v različnih variantah in se temu
pravice, utemeljujejo svojo odločitev za
ustrezno tudi organizirajo. To pomeni, da
tolikšen obseg meničnega poslovanja
morajo izdelati projekcije za morebitni
z Agrokomercem, ne odgovarjajo pa
del nevnovčenih terjatev ter posledice, ki
v celoti na zahteve, ki jih je oblikovala se bodo pojavile kot izguba dohodka poSkupščina SR Slovenije.
samezne banke oziroma njenih ustanoviPoročila nekaterih bank, ki imajo najteljic. Nesprejemljiva pa so tista razmivečji delež pri poslovanju z Agrokomer- šljanja, po katerih ne bo ogroženo posločevimi menicami, ne prikazujejo dovolj vanje bank in ustanoviteljic bank in ki
objektivno in samokritično stanja, ki je
temeljitost in odločnost pri razreševanju
nastalo, temveč predvsem opravičujejo problemov, nastalih s to afero, vežejo le
svoje postopke. Poročila bank ugotavlja- za primer, če bi bilo poslovanje bank

bistveno ogroženo, oziroma izkazana izguba v bankah. Nesporno je, da bodo
banke sicer pokrile del sredstev, vendar
pa bo slovensko gospodarstvo izgubilo
določena sredstva v primeru, če ne bi
prišlo do poplačila celotnih terjatev, kar
bo vplivalo na nadaljnji razvoj.
Banke so doslej sprejele vrsto ukrepov,
s katerimi naj' bi zaščitile svoje pravice,
začele so tudi z izterjatvami po sodni
poti. l/se svoje nadaljnje aktivnosti morajo usmerjati v zagotovitev poplačila terjatev na podlagi zapadlih menic Agrokomerca. Glede na izražena mnenja, da se
z obravnavo v Skupščini SR Slovenije
tudi Skupščina vključuje v neposredno
razreševanje posledic poslovanja z menicami Agrokomerc ugotavljamo, da je to
temeljna naloga bank in da se morajo '
banke tudi glede tega obnašati kot poslovni subjekti. O teh svojih aktivnostih
naj banke sproti seznanjajo Izvršni svet
in Skupščino SR Slovenije, kakor tudi
o vseh ostalih vidikih afere z menicami
Agrokomerc.
Banke v svojih poročilih ne odgovarjajo na zahtevo Skupščine SR Slovenije, da
pri pripravi poročil poročajo tudi o tem
kako so uresničevale ugotovitve, stališča
in sklepe Skupščine SR Slovenije o gospodarjenju s finančnimi sredstvi in
o bančni organiziranosti, ki jih je Skupščina SR Slovenije sprejela ob obravnavi
uresničevanja preobrazbe odnosov v gospodarjenju z denarjem v bankah z območja SR Slovenije 23. 5. 1984. Ta tematika mora biti sestavni del nadaljnjega
poročanja bank.
O problematiki in posledicah meničnega poslovanja s SOZD Agrokomerc naj
temeljito razpravo opravi tudi Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije.
V okviru teh razprav naj podajo svoje
ocene in stališča predsedniki poslovodnih odborov prizadetih bank.
Mnenje Izvršnega sveta k poročilom
bank se v celoti sprejme. Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije naj tudi v bodoče spremlja vsa dogajanja v zvezi z afero
Agrokomerc in o tem obvešča Skupščino
SR Slovenije ter pripravi, ko bo možno,
podrobnejšo oceno materialnih posledic
za gospodarstvo v Sloveniji.
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Zbor združenega dela Skupščine SR
Slovenije je ob obravnavi poročil, ki so
jih banke predložile Skupščini SR Slovenije na podlagi sprejetih sklepov z dne
24. 9. 1987 ob obravnavi problematike
meničnega poslovanja SOZD Agrokomerc, ob upoštevanju stališč Družbenopolitičnega zbora na seji dne 20. 11.
1987 na podlagi 260. člena poslovnika
Skupščine SR Slovenije sprejel naslednji
SKLEP:
1. Zbor združenega dela se je seznanil
s poročili, ki so jih banke predložile v zvezi s problematiko odkupa in vnovčenja
zapadlih menic SOZD Agrokomerc. Zbor
ugotavlja, da banke niso v celoti poroča-

obravnavi

problematike mehaničnega poslovanja SOZD

1987, ker niso ugotovile niti posledic nesorazmerno visokega plasmana viška likvidnostnih sredstev v menice SOZD
Agrokomerc, niti niso ugotovile odgovornosti za nastalo situacijo. To zahteva, da
se ocenijo posledice glede na trenutno
stanje in predvideno dokončno opredelitev škode, za kar je potrebno individualno angažiranje vseh prizadetih nosilcev,
da stanje sanirajo tako s svojega kot širšega družbenega vidika. Hkrati naj z objektivizacijo vseh dejstev teče tudi postopek ugotavljanja odgovornosti delavcev
v bankah. Zbori bank naj dokončno ugotove odgovornosti delavcev bank, ko bodo znane vse materialne posledice ugotovljene škode.
2. Banke naj v skladu s svojo odgovornostjo sproti obveščajo Izvršni svet in

posledic poslovanja z menicami Agrokomerca. Oceno teh poročil naj Skupščini
SR Slovenije poda Izvršni svet.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj
spremlja postopke bank pri sanaciji terjatvenega stanja v zadevi SOZD Agrokomerc ter v okviru svojih pristojnosti prizadetim bankam oziroma organizacijam
združenega dela pomaga.
3. Banke naj v prvi polovici leta 1988
predložijo Skupščini SR Slovenije poročilo o problematiki gospodarjenja z denarjem in posebej o usmeritvah in učinkih kreditne politike bank na prestrukturiranje gospodarstva glede na že sprejete
sklepe Skupščine SR Slovenije z dne 23.
5. 1984 ob obravnavi uresničevanja preobrazbe odnosov v gospodarjenju z denarjem v bankah z območja SR Slovenije.
To poročilo bo Zbor združenega dela po-

SKLEP
Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila o uresničevanju programa za varen
in urejen železniški promet
Skupščina SR Slovenije je na seji
Zbora združenega dela dne 20. 11. 1987
obravnavala poročilo o uresničevanju
programa za varen in urejen železniški
promet in na podlagi 260. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije sprejela
SKLEP:
1. Skupščina SR Slovenije sprejema

poročilo o uresničevanju programa za
varen in urejen železniški promet, ki
ustrezno prikazuje uresničevanje nalog
iz tega programa. Skupščina SR Slovenije ocenjuje, da je bila vrsta pomembnih
nalog programa uspešno realizirana, da
pa je treba še naprej intenzivno nadaljevati z aktivnostmi za realizacijo neuresničenih nalog iz programa za varen in urejen železniški promet v okviru Železni-

škega gospodarstva Ljubljana, Samoupravne interesne skupnosti za železniški
in luški promet SR Slovenije ter Skupnosti jugoslovanskih železnic, pri čemer je
treba upoštevati, da je osnova za realno
izboljševanje varnosti železniškega prometa sanirano finančno stanje oziroma
izboljšan materialni položaj železniškega
gospodarstva.

INFORMACIJA
Izvršnega sveta o sprejetem programu ukrepov in aktivnosti za znižanje
inflacije in stabilizacijo gospodarstva, sprejetih interventnih ukrepih
Zveznega izvršnega sveta in predvidenih aktivnostih Izvršnega sveta
Skupščine SR Slovenije

Informacijo je na skupnem zasedanju vseh zborov
Skupščine SR Slovenije, ki je bila 20. 11. 1987 podal
Milivoj Samar, član Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in predsednik Republiškega komiteja za družbeno
planiranje.
Za nadaljnje delo na izvajanju programa v Izvršnem
svetu menimo, da so od 25 dopolnitev zlasti
pomembne tri:
prva govori o nujnosti odpravljanja pretiranega normativizma in vmešavanja države v gospodarstvo ter
zagotovitvi samostojnosti gospodarskih subjektov kot
blagovnih proizvajalcev;
z drugo je naloženo Zveznemu izvršnemu svetu, da
pri spremembi deviznega zakona izhaja iz predloga
sprememb Gospodarske zbornice Jugoslavije
in tretja, ki najavlja, da bomo program liberalizacije
cen do leta 1991 pričeli izvajati že v letu 1988.
Opozorim pa naj pri tem še na dopolnitev, ki opredeljuje, da bomo morali z zveznimi, republiškimi in pokrajinskimi zakoni zagotoviti selektivno zmanjšanje
splošne in skupne porabe, tako da bi do leta 1990
dosegli 30% delež skupne in splošne porabe v narodnem dohodku. Za realizacijo tega nosijo posebno
odgovornost republike in avtonomni pokrajini.
Prav tako so za nadaljnje aktivnosti pomembni sprejeti sklepi v obeh zborih skupščine SFRJ.
Iz predloga zaključkov zbora republik in pokrajin
izhaja, da zbor sprejema program »kot osnovo za spremembe v gospodarskem sistemu, za oblikovanje ukrepov ekonomske politike in drugih aktivnosti za stabilizacijo gospodarstva«, da pa hkrati tudi zavezuje Zvezni
izvršni svet, da pri predlaganju ukrepov zlasti še za leto
1988, »ima u vidu« tudi predloge in sugestije skupščin
SR in AP kot tudi mnenja, ki so bila iznešena v delovnih
telesih Skupščine SFRJ.
V Izvršnem svetu menimo, da je potrebno pri zavzemanju stališč ob nadaljnji operacionalizaciji »Programa« in njegovih dopolnitev v resoluciji in pripravi
sistemskih sprememb ter dopolnitev spoštovati stališča Skupščine SR Slovenije ob obravnavi antiinflacijskega programa.
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V zvezi z uresničevanjem Programa je Zvezni izvršni
svet sprejel več ukrepov s področja cen. Z njimi je
nekaterim dejavnostim oziroma skupinam proizvodov
omogočil povišanje cen, določenim dejavnostim oziroma skupinam proizvodov je cene znižal, nato pa
cene vseh proizvodov in storitev iz njegove pristojnosti
zadržal na ravni iz odlokov.
Zvezni izvršni svet je posamezne dejavnosti oziroma
skupine proizvodov razvrstil v tri skupine:
1. dejavnostim oziroma skupinam proizvodov, pri
katerih se odpravljajo nesorazmerja v cenah, je omogočil povišanje cen od 33-78%. Za te dejavnosti smo že
dalj časa ugotavljali, da veljavne cene ne pokrivajo
stroškov enostavne reprodukcije. Po naši oceni bi bilo
treba cene v teh dejavnostih poviševati postopno,
s čimer bi se izognili visokemu enkratnemu povišanju,
na kar smo pristojne zvezne organe ves čas tudi opozarjali. Pri tem ne gre prezreti, da so bila potrebna
visoka povišanja cen zaradi odprave nesorazmerij
v dejavnostih oziroma skupinah proizvodov, katerih
cene so bile pod neposredno kontrolo.
2. določenim dejavnostim oziroma skupinam proizvodov je bilo omogočeno povišanje cen zaradi vpliva
višjih stroškov vhodnih surovin in materialov po osnovi
odprave nesorazmerij v cenah in spremembe tečaja
dinarja, vendar različno glede na način oblikovanja cen
do uveljavitve ukrepov:
-dejavnostim oziroma skupinam proizvodov, katerih
cene so bile pod neposredno kontrolo je omogočeno
predvideno povišanje cen na raven cen uveljavitve
odloka tj. 15. 11. 1987
-dejavnosti oziroma skupine proizvodov, ki so cene
oblikovale samostojno, pa morajo cene vrniti na raven
1. 10. 1987 in jih nato lahko povišajo za predvideni
odstotek.
3. dejavnostim, ki so v obdobju desetih mesecev
letos cene povišale za več kot 120% se cene zadržijo na
ravni 15. 11. 1987.
Navedena opredelitev pa ni v skladu z določili odloka
o najvišjih cenah določenih proizvodov, pomembnih za
vso državo, ki določa, da je treba cene vseh proizvodov, ki so jih Organizacije združenega dela oblikovale
poročevalec

samostojno, vrniti na raven 1.10. 1987. V zvezi s tem
poteka razčiščevanje z zveznimi organimi^ Do spremembe besedila odloka pa v SR Sloveniji razlagamo
odlok tako kot je sprejet t j., da za skupine proizvodov,
pri katerih se ne dopušča povišanje cen velja zadržanje
na ravni 15. 11. 1987.
Zvezni izvršni svet je hkrati s sprejemom ukrepov iz
njegove pristojnosti priporočil Izvršnemu svetu republik in avtonomnih pokrajin, da na podoben način
ukrepajo tudi pri cenah iz republiške in občinske pristojnosti. V republiški pristojnosti je okoli 30% cen
storitev v pristojnosti občin pa okoli 60%. Po temeljiti
presoji in posvetu s predsedniki Izvršnih svetov skupščin občin je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije srejel
odlok o najvišjih cenah vseh proizvodov in storitev iz
republiške in občinske pristojnosti, s katerim je kot
najvišje cene določil cene, ki so se uporabljale do 15.
11- 1987. Hkrati s srejemom odloka je Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije sprejel sklep, da prisfojni
organi za cene v roku 14 dni pripravijo predlog za
postopno izvzemanje posameznih proizvodov in storitev iz odloka o najvišjih cenah. V skladu z 9. členom
zakona o družbeni kontroli cen o tem obveščamo tudi
delegate Skupščine SR Slovenije.
Razmerja v razporejanju dohodka in čistega
dohodka ob desetmesečju kažejo, da so se sredstva za
osebne dohodke povečala za 124,8%. Kljub visoki rasti
cen življenjskih potrebščin je s tem zaenkrat še ohranjena njihova realna vrednost, česar pa zaradi zoženih
materialnih okvirov do konca leta ne bo mogoče zagotoviti. Ob relativno počasnejši rasti cen sredstev za
delo so tudi sredstva za reprodukcijo gospodarstva
ohranila svojo realno vrednost, kar moramo zagotoviti
tudi s porabo in delitvijo za celo leto 1987.
Z doslednim uresničevanjem družbenega dogovora
o dohodku je potrebno še bolj poglobiti odvisnost
osebnih dohodkov od dela in rezultatov poslovanja ter
zagotoviti skladnejša delitvena razmerja v razporejanju
čistega dohodka z usmeritvami republiške resolucije.
Zakon o začasni omejitvi razpolaganja z delom družbenih sredstev za potrošnjo (predvsem: osebni
dohodki) pomeni za organizacije združenega dela
s področja gospodarstva, znanstveno raziskovalnih
dejavnosti in večino družbenih dejavnosti (izobraževanje, zdravstvo, kultura) ter interne banke, pravzaprav
uzakonitev določil družbenega dogovora. To pomeni,
da so na teh področjih dejavnosti dolžni dosledno
upoštevati določila lastnih samoupravnih splošnih
aktov, ki so usklajeni z družbenim dogovorom. V nekaterih gospodarskih dejavnotih (npr. elektrogospodarstvo, zunanja trgovina, projektiranje, turistično posedovanje, itd.) pa so dolžni osebne dohodke, ki jih
ugotovijo po družbenem dogovoru, znižati za 10%.
Zakon ne dopušča rasti osebnih dohodkov na
področju finančnih organizacij, delovnih skupnosti
SIS, v nekaterih družbenih dejavnostih (otroško varstvo, socialno skrbstvo), v organih družbeno političnih
skupnosti in družbeno političnih organizacij. V finančnih organizacijah in delovnih skupnostih SIS je omejena rast na mesečnem povprečju izplačil za tretje
trimesečje, v drugih negospodarskih dejavnostih pa
v višini osebnih dohodkov v mesecu septembru, ki je
usklajeno z družbenim dogovorom.
V zvezi s tem ugotavljamo, da je problematičen pravkar sprejeti zvezni zakon o začasni omejitvi razpolaganja z delom družbenih sredstev za porabo. S tem zakonom se omejuje razpolaganje s sredstvi za osebne
dohodke in skupno porabo delavcev ter za reprezentanco za četrto trimesečje 1987 in za prvo polletje 1988.
Omejitve razpolaganja s sredstvi za osebne dohodke
poročevalec

so določene samo za nekatere skupine dejavnosti in so
različne za posamezne skupine dejavnosti. Zato nam iz
številnih okolij prihajajo vprašanja o družbenoekonomskem položaju delavcev na primer vzgojiteljic v vzgojnovarstvenih organizacijah, ki vendar opravljajo dejavnost na prvi stopnji vzgojnoizobraževalnega procesa in
so drugače obavnavane kot učitelji. Pri tem pa se
omejitve nanašajo na primere, ko je samoupravni
splošni akt uporabnika družbenih sredstev usklajen
s samoupravnim sporazumom, družbenim dogovorom
in zakonom. Potrebno bo proučiti ali so te omejitve
v skladu z načelom delitve po delu in rezultatih dela
oziroma z enakopravnostjo delavcev v posameznih
skupinah dejavnosti pri uveljavljanju načela delitve po
delu.
Vsi uporabniki družbenih sredstev, ki so v obdobju
do uveljavitve tega zakona izplačevali višje osebne
dohodke od z družbenim dogovorom dovoljenih, so
dolžni preveč izplačane osebne dohodke po tretjinah
poračunati v naslednjih treh mesecih.
Taka organizacija združenega dela ne sme povečati
osebnih dohodkov v skladu z zakonom, dokler ne poračuna preveč izplačanih osebnih dohodkov.
S spremembo letošnjega zakona o omejevanju sredstev splošne in skupne porabe so v omejitev vključena
tudi sredstva Skupnosti za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje ter raziskovalne dejavnosti in sicer tako,
da ti SIS ne smejo razpolagati s sredstvi, ki so realizirana na podlagi prispevnih stopenj nad stopnjami, ki
so bile veljavne na dan 31. 10. 1987. Nadalje se vsi
presežki po tem zakonu ne vključujejo več v kreditno
garancijski potencial bank, ampak se deponirajo pri
narodnih bankah in se ne morejo uporabljati za plačila
in plasmane.
Ocenjujemo, da dodatne omejitve za letošnje leto ne
bodo bistveno učinkovale na uresničevanje nalog SPIZ
in raziskovalne dejavnosti. Pregled uveljavljenih stopenj namreč kaže, da so le tri občinske raziskovalne
skupnosti povečale stopnje po 31. 10. 1987. (Veliko
težji problem pa so učinki zakona o celotnem prihodku
in odhodku, ki določa, da so 1. 7. 1987 med drugimi
tudi obveznosti iz dohodka za družbene dejavnosti
odvisne od velikosti dohodka. Tako nekatere organizacije združenega dela z izgubo po 9-mesečnih obračunih uveljavljajo pravico do povračila plačanih prispevkov v tretjem trimesečju letos tudi za tako vitalen del
družbenih dejavnosti kot je zdravstveno varstvo. Ker
smo prepričani, da je takšna ureditev z vidika družbenoekonomskih odnosov vprašljiva, letos, ko še ni prilagojen sistem financiranja pa tudi nesmiselna, smatramo, da je treba v vseh primerih, kjer je to tudi
ekonomsko sprejemljivo med posamezno organizacijo
združenega dela in samoupravno interesno skupnostjo
doseči sporazum o zadržanju povračila prispevkov zlasti za zdravstveno varstvo in SPIZ. Kritično stanje
v občinah, kjer obseg izvršenih refundacij kljub tem
aktivnostim predstavlja občuten delež mesečnega priliva sredstev posamezne samoupravne interesne skupnosti (Jesenice, Laško, Idrija, Gornja Radgona, Tolmin)
bo treba razrešiti z vzajemnostjo gospodarstva
v občini, izraženo s povečanimi prispevki, konsolidirano bilanco skupne porabe v občini, pa tudi medsebojno finančno pomočjo zdravstvenih skupnosti
v regiji. V proceduri v zvezni skupščini je tudi pobuda
Skupščine SR Slovenije za spremembe zakona o celotnem prihodku, ki bi razrešila prehod iz starega sistema
v nov, ki ga uveljavljamo s prihodnjim letom.)
Sredstva za skupno in splošno porabo za leto 1988
pa se lahko uporabljajo le do višine, ki jo dobimo, če
prihodke iz leta 1987 povečamo za stopnjo, ki je za 10%
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nižja od rasti dohodka gospodarstva v SR/SAP. Za
obdobje dokler niso znani podatki o rasti dohodka za
prvi kvartal 1988 se uporablja test primerljivega
dohodka za obdobje I—IX. 1987. V primerjavi z zakonom
za leto 1987 so bistveno skrčene izjeme (izjema ostaja
le prispevek SR/SAP proračunu federacije in prihodki
od prispevkov za zdravstveno zaščito in otroško varstvo, ki jih plačujejo SPIZ. Proračun federacije se oblikuje po naslednjih načelih: sredstva za JLA in manj
razvite po enakem principu kot ob letošnjem rebalansu
(pravice po planu znižane za 5%) druga sredstva proračuna federacije pa po enakih principih kot skupna in
splošna poraba v republikah. Enako kot v dopolnitvi
letošnjega zakona se presežki ne morejo vključevati
v kreditno garancijski potencial bank in uporabljati za
plačila in plasmane.
Omejitev sredstev skupne in splošne porabe za leto
1988 bomo morali razdelati pri dograjevanju resolucije
za prihodnje leto. Vključevanje vseh delov skupne in
splošne porabe v republiki v tako definiran obseg narekuje, da se analitično lotimo konsolidirane bilance
skupne in splošne porabe v SR Sloveniji. Izhodišče bo
moralo biti značaj posamezne vrste porabe (pravic) in
prioritetnost programov z razvojnega vidika. Ker za
leto 1988 zakon ne določa izjem, bo treba selektivneje
kot doslej usmerjati sredstva za posamezne vrste
porabe tudi v občinah, da ne bi ogrozili uresničevanja
temeljnih socialno-varstvenih pravic delovnih ljudi in
občanov.
Izvajanje Programa je začeto z interventnimi ukrepi.
Zvezna resolucija za leto 1988, ki je v pripravi, naj bi
dala popolnejšo informacijo o usmeritvah, hotenjih in
možnostih ter pogojih, ki so v domeni ekonomske
politike. Z dograjevanjem ekonomskega sistema (in ne
le z ukrepi ekonomske politike) moramo že v 1988
doseči motivacijo za večje angažiranje samostojnih
blagovnih proizvajalcev za doseganje stabilizacijskih
ciljev. Hkrati se zavedamo, da je del teh aktivnosti

V Poročevalcu štev. 34 z dne 20. 11. 1987 smo
objavili Osnutek resolucije o politiki uresničevanja
družbenega plana Jugoslavije za obdobje od 1986
do 1990 v letu 1988 (ESA-366). Tokrat pa objavljamo
še naslednja spremljajoča gradiva k osnutku resolucije:
- Osnutek zakona o obsegu proračunskih odhodkov federacije za leto 1988 (ESA-370)

odvisen tudi od dopolnjevanja ustave. V Izvršnem svetu
zato menimo, da je potrebno naše aktivnosti osredotočiti na omenjene tri sklope:
- Sodelovanje pri operacionalizaciji Programa v oblikovanju zvezne resolucije zlasti tistih elementov v Programu, ki gredo v smeri prej navedenih ključnih usmeritev in za modifikacijo zlasti tistih elementov, ki vodijo
v realizacijo neustreznega razvojnega koncepta, ter
v smeri iskanja še sprejemljivih rešitev, da bi resolucijo
lahko pravočaso sprejeli. Pri oblikovanju slovenske
resolucije menimo, da ne smemo menjati osnovnih
opredelitev o strategiji nadaljnjega razvoja. Preveriti pa
moramo materialne okvire, upoštevaje spremembe
v primarni delitvi, spremembe v sistemu ekonomskih
odnosov s tujino, dograjevanje obračunskega zakona,
oblikovanje kreditno monetarne politike in izvajanje
programa notranje finančne konsolidacije. Za delitveno politiko pa menimo, da mora spoštovati protiinflacijsko naravnanost in odgovornost republike za
uresničevanje s planom začrtane razvojne politike
v Skupščini. Taka usmeritev zahteva tudi prilagoditev
dinamike oblikovanja slovenske resolucije dinamiki
oblikovanja in sprejemanja zvezne resolucije.
- Za naloge uvrščene v Programu v skupino B (to so
ukrepL ki jih je potrebno šele pripraviti in ki naj dajo
trajnejše učinke) moramo zagotoviti tako naše sodelovanje v strokovnih skupinah v Beogradu, ki bodo oblikovale te predloge kot tudi pripraviti lastne predloge za
obravnavo v Zvezni skupščini. Pri oblikovanju ustreznih delovnih skupin je potrebno dati možnosti uveljavitve tudi raziskovalnim delavcem kot tudi vsem strokovnim kadrom iz različnih in ne samo upravnih struktur.
- Spremembe v sistemu, ki jih Program predvideva
po spremembi Ustave, pa kaže proučiti in jih upoštevati
pri dodatnem argumentiranju naših stališč pri oblikovanju ustavnih amandmajev.
Domžale (od 0,07% na 0,10%), Idrija (od 0,05% na 0,06%) in Lendava (od 0 05%
na 0,06%)

- Osnutek odloka o ciljih in nalogah skupne emisijske in denarne politike in skupnih temeljih kreditne politike v letu 1988 (ESA-369)
- Osnutek odloka o določitvi sredstev za regres za
umetna gnojila, sredstva za varstvo rastlin in kakovostno sortno seme za leto 1988 (ESA-367)
- Osnutek odloka o določitvi sredstev za spodbujanje tehnološkega razvoja Jugoslavije za leto 1988
(ESA-368)

OSNUTEK ZAKONA
o skupnem obsegu proračunskih odhodkov federacije za leto
1988 (ESA-370)
POVZETEK
Ta zakon določa skupen obseg proračunskih odhodkov
federacije, in sicer:
1. V 1. členu je določeno, da bo znašal skupen obseg
proračunskih odhodkov - federacije za leto 1988
- 5,769.824,800.000 dinarjev.
2. V 2. členu je določeno, da se sredstva za delno kritje
skupnega obsega odhodkov za leto 1988 zagotovijo iz
izvirnih prihodkov, in sicer v znesku 4,592.780,800.000
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dinarjev.
3. V 3. členu je določeno, da se razlika med skupnim
obsegom odhodkov in zneskom izvirnih prihodkov zagotovi iz prispevkov republik in avtonomnih pokrajin, in sicer
v znesku 1,177.044,000.000 dinarjev.
4. V 4. členu je predlagana preložitev obveznosti federacije za odplačilo kreditov in obresti za črpanje kratkoročnih kreditov v letu 1987.
5. V 5. členu je določeno, da začne ta zakon veljati 1.
januarja 1988.

poročevalec

1. člen
Proračunski odhodki federacije za leto 1988 znašajo po
obsegu skupaj 5,769.824,800.000 dinarjev.
2. člen
Sredstva za delno kritje skupnega obsega proračunskih
odhodkov federacije za leto 1988 zagotovi federacija iz svojih
izvirnih prihodkov v znesku 4,592.780,800.000 dinarjev.
3. člen
Razlika med skupnim obsegom odhodka iz 1. člena tega
zakona in izvirnimi prihodki federacije, ki znaša
1,177.044,000.000 dinarjev, se zagotovi iz prispevkov republik
in avtonomnih pokrajin
4. člen
Obveznosti federacije iz naslova odplačila kreditov, uporabljenih za financiranje federacije v letu 1979 po zakonu o skupnem obsegu proračunskih odhodkov federacije za leto 1979
(Uradni list SFRJ št. 70/78), v letu 1980 po zakonu o skupnem

obsegu proračunskih odhodkov federacije za leto 1980
(Uradni list SFRJ št. 67/79) in v letu 1981 po zakonu o skupnem obsegu proračunskih odhodkov federacije za leto 1981
(Uradni list SFRJ št. 74/80); obveznosti federacije na podlagi
zakona o zagotovitvi dela sredstev za financiranje zveznih
blagovnih rezerv industrijskih izdelkov (Uradni list SFRJ št.
30/84 in 33/85) in zakona o spremembi in dopolnitvi zakona
o skupnem obsegu proračunskih odhodkov federacije za leto
1985 (Uradni list SFRJ št. 53/85); obaveznosti federacije iz
devizne zadolžitve federacije iz let 1983 in 1985 se izplačajo
v letu 1992 v zneskih, ki bi jih bilo treba izplačati v letu 1988,
za obveznosti federacije iz naslova obresti, ki so zapadle
v plačilo v letu 1987 za kredite, ki jih je federacija črpala pri
Narodni banki Jugoslavije na podlagi 30. člena zakona
o financiranju federacije, in sicer po pogodbah št. 206, 207,
208, 209, 211, 212, 213 in 214, se izplačajo v letu 1992 v zneskih, ki jih je bilo treba izplačati v letu 1987.
5. člen
Ta zakon začne veljati 1. januarja 1988.

OBRAZLOŽITEV

/

I. Ustavna podlaga za izdajo zakona
Ustavna podlaga za izdajo tega zakona sta tretji odstavek
279. člena in 18. točka prvega odstavka 281. člena ustave
SFRJ, po katerih se skupen znesek obsega proračunskih
odhodkov federacije določi s soglasjem skupščin republik in
skupščin avtonomnih pokrajin.
Po 3. točki drugega odstavka 286. člena ustave SFRJ
sprejme ta zakon Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ
na podlagi soglasja skupščin republik in skupščin avtonomnih pokrajin.
II. Ocena stanja na področju, ki ga je treba
urediti z zakonom, in razlog za izdajo zakona
Po tretjem odstavku 279. člena ustave SFRJ se sredstva za
financiranje funkcij in obveznosti federacije, določenih
z ustavo SFRJ, zveznim zakonom in drugimi splošnimi akti,
zagotavljajo v proračunu federacije v okviru skupnega obsega
proračunskih dohodkov federacije, določenega za posamezno leto, s soglasjem skupščin republik in skupščin avtonomnih pokrajin v skladu s skupno ekonomsko politiko za
leto, na katero se proračun nanaša
Z zakonom o financiranju federacije je določeno, da se
osnutek zakona o skupnem obsegu proračunskih odhodkov
federacije pripravlja v skladu s skupno politiko ekonomskega
in socialnega razvoja Jugoslavije in določbami zveznih zakonov.
Osnutek zakona o skupnem obsegu proračunskih odhodkov federacije za leto 1988 vsebuje.
1) skupen znesek odhodkov za vsak poseben del;
2) skupen znesek prihodkov federaćije, ki se vnesejo v proračun federacije, za vsak poseben del.
III. Načela, po katerih mora biti urejeno
razmerje na področju, ki ga ureja ta zakon
Osnutek zakona temelji na tehle načelih:
1) da je treba v letu 1988 zagotoviti sredstva za izvrševanje
nalog in funkcij federacije;
2) da se obveznosti in funkcije federacije v letu 1988 financirajo iz prihodkov, ki pripadajo proračunu federacije.
IV. Finančna sredstva, potrebna za izvajanje
zakona, in način zagotovitve teh sredstev
Ta zakon zagotavlja skupne zneske sredstev za izvrševanje
nalog in funkcij federacije v letu 1988.
VI. Pojasnila temeljnih pravnih institutov, ki jih
vsebuje osnutek zakona
V 1. členu osnutka zakona je določeno, da znašajo proraporočevalec

čunski
odhodki
federacije
po
obsegu
skupaj
5,769.824,800.000 dinarjev, v tem okviru pa sredstva za financiranje JLA 3,840.059,600.000 dinarjev, sredstva za financiranje drugih funkcij in dbveznosti federacije ter za rezerve
federacije pa 1,929.765,200.000 dinarjev
V 2. členu je določeno, da se iz izvirnih prihodkov federacije
v znesku 4,592.780,800.000 dinarjev zagotovijo sredstva za
delno kritje skupnega obsega proračunskih odhodkov federacije.
V 3. členu je določeno, da se razlika med skupnim obsegom
proračunskih odhodkov federacije in zneskom izvirnih prihodkov federacije krije s prispevki republik in pokrajin v znesku 1,177.044,000.000 dinarjev.
V 4. členu je predlagana preložitev obveznosti federacije za
kredite, najete v prejšnjih letih, ter za obresti za kratkoročne
kredite, črpane v letu 1987.
V 5. členu je določeno, da začne ta zakon veljati 1. januarja
1988.
DOKUMENTACIJA
V družbenem planu Jugoslavije za obdobje 1986-1990 je
določeno, da znaša delež sredstev za financiranje funkcij in
nalog federacije - brez izvoznih in drugih stimulacij - v družbenem proizvodu celotnega gospodarstva Jugoslavije približno 7,5%, s tem da se:
- za financiranje JLA zagotovijo sredstva v višini 5,20%
ustvarjenega narodnega dohodka;
- za financiranje gospodarsko manj razvitih SR in SAP
Kosovo zagotovijo sredstva v višini 0,53% ocenjenega družbenega proizvoda;
- za financiranje varstva borcev in invalidov in vojaških
pokojnin zagotovijo sredstva v skladu s predpisi;
- za druge uporabnike sredstev zagotovijo v skladu
z rastjo splošne in skupne porabe.
V sprejetem zakonu o začasno omejitvi razpolaganja
z delom družbenih sredstev družbenopolitičnih skupnosti in
samoupravnih interesnih skupnosti družbenih dejavnosti za
porabo v letu 1988 (Uradni list SFRJ št. 75/87) pa je določeno:
- da sredstva za JLA znašajo 5,2% ocenjenega narodnega
dohodka, zmanjšano za 5%;
- da dopolnilna sredstva gospodarsko manj razvitim SR in
SAP Kosovo znašajo 0,53% družbenega proizvoda, zmanjšano za 5%;
- da se sredstva za druge uporabnike proračuna federacije določijo na podlagi prihodkov, ustvarjenih v letu 1987,
povečanih po stopnji, ki je za 10 odstotnih točk nižja od
stopnje rasti ustvarjenega dohodka družbenega gospodarstva v SFRJ.
Pri načrtovanju proračuna federacije za leto 1988 smo izhajali iz stanja na tem področju v letu 1987.
Proračun federacije za leto 1987 smo namreč načrtovali
v skladu z resolucijo o politiki uresničevanja družbenega
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plana Jugoslavije za obdobje 1986-1990 v letu 1987, po kateri
se na podlagi načela, da se lahko razporedi samo ustvarjeni
dohodek, sredstva za splošne družbene in skupne potrebe
načrtujejo tako, da se za osnovo vzame raven iz četrtega
trimesečja leta 1986 do ravni te porabe, določene v resoluciji.
Namen je bil, da se v skladu s skupno opredelitvijo ne projektira rast cen, da bi se izognili indikacijam o pričakovani
inflaciji.
Glede ne temeljne opredelitve, določene v resoluciji za leto
1987, da moramo zaradi zapiranja žarišč anticipirane porabe
in inflacije opraviti korenite spremembe pri načrtovanju
splošne in skupne porabe, ter na dejstvo, da smo opustili
načelo projektiranja rasti cen, so osnovni elementi za določanje proračunskih odhodkov federacije, kot sta višina družbenega proizvoda in narodnega dohodka za leto 1987 ocenjeni
brez ocene rasti cen v letu 1987.
Na podlagi gospodarskih gibanj v prvem polletju leta 1987
je očitno, da sredstva, predvidena v proračunu federacije za
leto 1987, niso zadostovala za izvrševanje obveznosti in funkcij federacije, zaradi česar je bil predlagan rebalans proračuna federacije za leto 1987.
Rebalans proračuna federacije je bil potreben:
1) ker za posamezne namene v proračunu federacije ni bilo
določenih dovolj sredstev:
2) da se v proračunu federacije določijo skupno potrebna
sredstva v skladu z uresničenimi gospodarskimi gibanji in za
to zagotovijo viri sredstev za kritje skupnega obseaa potrebnih sredstev.
Problemi, ki so se pokazali pri realizaciji takega načina
financiranja funkcij m obveznosti federacije, so:
Prvič - pri sprejetju proračuna federacije za leto 1987 niso
bili zagotovljeni instrumenti za realizacijo izvirnih prihodkov
v tolikšnem znesku, ki bi lahko pokril odhodke, ki se morajo
zagotoviti v proračunu, ker je bil določen brez rasti cen.
S sprejetjem ukrepov za zagotovitev izvirnih prihodkov med
letom so se skrajšali roki za zagotovitev potrebnih sredstev,
zaradi česar je potrebna večja obremenitev z davkom in
carino, da se v krajšem času zagotovijo manjkajiča sredstva.
Drugič - prispevki socialističnih republik in socialističnih
avtonomnih pokrajin se določijo v proračunu federacije
v absolutnem znesku in ne spremljajo drugih nominalnih
gibanj v gospodarstvu, tako da postane razlika med izvirnimi
prihodki in skupnimi odhodki, ki naj bi jo krile republike in
avtonomni pokrajini, precej velika, kar ustvarja nove probleme pri iskanju virov v proračunu republik in pokrajin.
Tretjič - prihodki od prometnih davkov samo delno spremljajo rast cen, ker je davek od prometa naftnih derivatov
določen v absolutnem znesku, tako da je bila rast davka
manjša od rasti cen.
Četrtič - največji del obeznosti federacije je odvisen od
instrumentov, ki so povezani z nominalnimi ekonomskimi
parametri, s tem pa tudi z dejanskimi ekonomskimi gibanji.
Pomanjkljivosti, ki so bile značilne za bilančne in druge
probleme v proračunu federacije, so ostale v glavnem enake
kot prejšnja leta, kažejo pa se v naslednjem:
- v permanentnem vsakoletnem sprejemanju rebalansov
kar je bilo posledica povečanja obveznosti proračuna federacije;
- zaradi sprememb indikatorjev, na podlagi katerih se
načrtujejo odhodki za Jugoslovansko ljudsko armado, gospodarsko manj razvite republike in SAP Kosovo, je rebalans
proračuna federacije nujen;
- v stalni in pomembni rasti izdatkov za varstvo borcev in
invalidov zaradi zboljšanja tega varstva;
- v ustvarjanju in poravnavanju obveznosti iz prejšnjega
obdobja v breme proračuna federacije, katerih izpolnjevanje
pomeni obremenitev tekočega financiranja proračuna federacije;
- v negotovost glede realizacije izvirnih prihodkov zaradi
pogostih sprememb instrumentov med letom in odmikov
gospodarskih gibanj od tistih, ki so predvidena v planskih
dokumentih za določeno leto;
- v precej počasnejši rasti izvirnih prihodkov federacije in
prispevkov republik in pokrajin od rasti določenih in doaovorjenih odhodkov;
- v prepričanju, da prispevki republik in avtonomnih
pokrajin ne bi smeli rasti v odvisnosti od porasta dogovorjenih odhodkov, temveč v odvisnosti od prihodkov od temelj10

nega davka od prometa proizvodov, čeprav v sistemu ni tako
urejeno.
Glede na dejstvo, da je 92,7% proračuna za leto 1987 izven
omejitve, in da se največji del obveznosti za te namene oblikuje na podlagi sprejetih avtomatizmov ali okvirov, se zastavlja resno vprašanje, ali je mogoče realno zagotoviti nadaljnje
zmanjševanje skupne proračunske porabe, ne da bi ponovno
proučili te avtomatizme. Vprašanje postane še bolj resno, če
upoštevamo dejstvo, da so v okviru preostalih odhodkov, ki
pomenijo 7,3% skupnih odhodkov, sredstva za materialne
rezerve, sredstva za izplačilo osebnih dohodkov delavcev in
funkcionarjev in sredstva za materialne stroške za delo zveznih organov in organizacij, dotacije družbenopolitičnim organizcijam, negospodarske investicije ter rezerve federacije, ki
so prav tako neposredno povezani z uresničenimi gospodarskimi gibanji med letom (rast cen blaga in storitev, gibanje
osebnih dohodkov v gospodarstvu SFRJ, rast tečaja in
drugo).
V razmerah stagnacije gospodarskega razvoja, so torej
možnosti za povečanje izvirnih prihodkov zelo omejene, kar
neposredno vpliva na višino prispevkov republik in avtonomnih pokrajin. Prav tako so omejene možnosti za zmanjšanje
proračunskih odhodkov federacije brez proučitve realnih
možnosti arul 3 za kritje odhodkov, vezanih za avtomatizme,
narodni dohooek in družbeni proizvod, gibanja osebnih
dohodkov in drugo.
Delež proračuna federacije v obdobju 1981-1988 v družbenem proizvodu je naslednji:
1981

1982

1983

1984

- mrd din 1985 "1986 1988

Družbeni
proizvod
2.208,2 2.974,8 4.061,6 6.320,311.284,722.124,588.734,0
Proračun
federacije'
169,4 199,0 261,1 391,0 696,0 1.431,8 5.769,8
% udeležbe
7,7
6,7
6,4
6,2
6,2
6,5
6,5
' Brez poračuna prispevkov z dopolnilnimi sredstvi
Kot je razvidno iz pregleda, se delež proračunskih odhodkov federacije v družbenem proizvodu celotnega gospodarstva Jugoslavije v obdobju 1986-1988 giblje pod okvirom,
določenim v družbenem planu Jugoslavije.
Za leto 1987 nimamo končnih podatkov o znesku družbenega proizvoda, vendar pričakujemo, da bo delež proračuna
federacije za leto 1987 v družbenem proizvodu znašal približno 6,5%.
Manjše zajemanje sredstev iz družbenega proizvoda od
predpisanega za potrebe proračuna federacije je dokaz, da je
bila proračunska politika na ravni federacije zadnja leta
v funkciji ekonomske stabilizacije. Poleg tega je treba poudariti, da z zmanjšanjem deleža proračunskih odhodkov federacije v družbenem proizvodu niso ogrožene pravice posameznih uporabnikov proračuna federacije in ne izvrševanje funkcij in nalog federacije v celoti.
Zvezni zavod za družbeno planiranje je v gradivu, ki se
nanaša na družbenoekonomski razvoj in ekonomsko politiko
za leto 1988, ocenil, da bo družbeni proizvod celotnega
gospodarstva Jugoslavije po tekočih cenah v letu 1988 znašal
88.734 mrd dinarjev ali 83,6% več od ocenjenega za leto 1987,
narodni dohodek pa 77.734 mrd dinarjev ali 83,5% več od
ocenjenega za leto 1987, da bodo osebni dohodki zaposlenih
v družbenem sektorju SFRJ v letu 1988 večji za 80,4%, da se
bo družbeni proizvod realno povečeval po 2% stopnji, deflator
pa po 80,0% stopnji.
Glede na navedene predpostavke Zveznega zavoda za družbeno planiranje o ekonomskem razvoju v letu 1988 in omejitve iz zakona o začasnem razpolaganju z delom družbenih
sredstev družbenopolitičnih skupnosti in samoupravnih interesnih skupnosti družbenih dejavnosti za porabo v letu 1988
je določen skupen obseg proračunskih odhodkov federacije
za leto 1988 v znesku 5,769.824,8 mio dinarjev ali 87,1% več,
kot je bilo določeno v rebalansiranem proračunu federacije za
leto 1987.
Delež tako predlaganega skupnega obsega proračunskih
odhodkov federacije v ocenjenem družbenem proizvodu
znaša 6,5%.
Pri določanju skupnega obsega proračunskih odhodkov
federacije za leto 1988 so sredstva za financiranje JLA in
poročevalec

gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo načrtovana za 5% manj glede na pravice, ki izhajajo iz družbenega
plana Jugoslavije za obdobje 1986-1990 in sprejetih zakonskih predpisov, hkrati pa so za 92,3% večja v primerjavi
z letom 1987, medtem ko so sredstva za druge proračunske
odhodke federacije v primerjavi s sredstvi, določenimi v proračunu federacije za leto 1987, večja za 73,5%.
V 34. členu zakona o financiranju federacije je določeno, da
je prispevek republik in avtonomnih pokrajin enak razliki med
skupnim zneskom proračunskih odhodkov federacije in skupnim zneskom njenih izvirnih prihodkov.
Na podlagi tega znašajo prispevki republik in pokrajin za
leto 1988 1.177,044 mio dinarjev.
Od tako določenega obsega proračuna federacije za leto
1988 odpade na podbilanco odhodkov za financiranje JLA
3,840.059,6 mio dinarjev, na podbilanco odhodkov za financiranje drugih funkcij in obveznosti federacije ter za rezerve
federacije pa 1,929.765,2 mio dinarjev.
Iz navedenega je razvidno, da so sredstva za financiranje
JLA določena v znesku 3,840.059,6 mio dinarjev, kar je 5,2%
ocenjenega narodnega dohodka, zmanjšanega za 5%. Tako
načrtovana sredstva za financiranje JLA v letu 1988 so večja
za 92,3% od sredstev, predvidenih za leto 1987.
Odhodke, predvidene v podbilanci za financiranje JLA, bi
krili iz naslednjih virov:
- iz dela prihodkov od temeljnega prometnega davka, ki
pripada federaciji - v znesku 1,842,211,9 mio dinarjeV;
- iz dela prihodkov od carine in drugih uvoznih davščin in
taks - v znesku 1,205.104,7 mio dinarjev;
- iz prispevkov republik in avtonomnih pokrajin - v znesku 792.743,0 mio dinarjev.
Sredstva, predvidena v podbilanci odhodkov za financiranje drugih funkcij in obveznosti federacije in za rezerve federacije, se bodo v letu 1988 uporabljala za naslednje namene:
- za gospodrsko manj razvite republike in SAP Kosovo so
predvidena sredstva v znesku 466.775,7 mio dinarjev ali 99,1%
več kot so znašala v letu 1987, kar je 0,53% ocenjenega
družbenega proizvoda celotnega gospodarstva Jugoslavije za
leto 1988, zmanjšano za 5%;
- za beneficirane pokojnine borcev NOV (brez vojaških
pokrajin) so predvidena sredstva v znesku 474.596,1 mio
dinarjev, in sicer za poravnavo obveznosti iz leta 1985 in 1986
in za akontacije v letu 1988;
- za varstvo borcev in invalidov so predvidena sredstva
v znesku 220.801,7 mio dinarjev ali za 80,5% več v primerjavi
z letom 1987;
- za pokojninsko in invalidsko zavarovanje vojaških zavarovancev so predvidena sredstva v znesku 355.497,9 mio
dinarjev ali za 80,5% več od zneska, ki je predviden za leto
1987;
- za dopolnilno financiranej PIZ Črne gore so predvidena
sredstva v zensku 3.815,9 mio dinarjev;
- za delo zveznih organov in organizacij so predvidena
sredstva v znesku 334.450,5 mio dinarjev, in sicer za financiranje osebnih dohodkov delavcev za funkcionarjev, posebnih
namenov, splošnih družbenih potreb, skupne porabe, materialnih stroškov idr. Poudarjamo, da so sredstva za te namene
načrtovana skrajno restriktivno.
Na znesek sredstev za te namene pa najbolj vpliva zagotavljanje dinarskih sredstev za devizne potrebe federacije,
ki se nanašajo na delo diplomatsko-konzularnih predstavništev, članarine in kotizacije mednarodnim organizacijam ter
izpolnjevanje drugih mednarodnih obveznosti federacije, na
katere neposredno vpliva gibanje tečajev tujih valut.
Sredstva za poravnavo obveznosti iz prejšnjih let so predvidena v znesku 32.174,1 mio dinarjev, in sicer za odplačilo
zunanjih dolgov. Hkrati je predlagana preložitev obveznosti
za najete kredite, in sicer za obresti za kratkoročne kredite,
najete v letu 1987, v znesku 116.815,5 mio dinarjev:
- za financiranje materialnih rezerv so predvidena sredstva v znesku 30.164 mio dinarjev;
- za financiranje drugih potreb federacije (SDKJ, financiranje tehnično-tehnološke modernizacije federacije, družbenopolitične organizacije, tekoča in stalna proračunska
rezerva idr.) so predvidena sredstva v znesku 31.489,3 mio
dinarjev.
Pregled načrtovanih proračunskih odhodkov federacije za
leto 1988 v primerjavi z letom 1987;

Namen

1987 Struktura

1988

mio din
Struk- Indeks
tura
4:2

1. Sredstva za
financiranje JLA
1.997.375,0 64,8 3,840.059,6 66.6 192.3
2. Gospodarsko
manj
1
razviti
232.308,3
7,5 446.775,7
7.7 192.3
3. Pokojninsko in
invalidsko zavarovanje
- dop. sred. SR Č. gori
2,115,3
0.1
3.815,9
0,1 180,4
- beneficirane pokojnine
borcev
275.500,0
8.9 474 596,1
8,2 172.2
- vojaške pokojnine
197.060,9
6,4 355.497,9
6,1 180.4
4. Varstvo invalidov
122.360,9
4.0 220.801,7
3,8 180.5
5. Sredstva za delo
zveznih organov
187.760,0
6,1 334.450,5
5.8 178,1
6. Družbenopolitične organizacije
8517,1 •0,3
10.156,3
0,2 119,2
7. Plačilo SDKJ
594,0
0,0
831.0
0,0 139,9
8. Sredstva za materialne
rezerve
20.970.0
0,7
30.164,0
0,5 143,8
9. Financiranje tehničnotehnološke modernizacije
8.060.0
0,2
15.402.0
0,3 191,1
10. Stalna proračunska
rezerva federacije
250.0
0,0
900,0
0,0 360,0
11. Tekoča proračunska
rezerva
0,0
4.200,0
0,1
12. Dolgoročne obveznosti
iz prejšnjih let
31.560,8
1.0
32.174.1
0,6 101,9
Skupaj:
3,084.432.3 100,0 5,769.824,8 100,0 187,1
1
Brez proračuna s prispevki SR in SAP
Skupni odhodki proračuna federacije za leto 1988 bi se krili
iz naslednjih virov:
- iz dela prihodkov od temeljnega prometnega davka, ki
pripada federaciji, za katerega se ocenjuje, da bo realiziran
v znesku 2,735.268 mio dinarjev;
- iz dela prihodkov od carine in drugih uvoznih davščin, ki
ostane po izločitvi dela teh prihodkov, ki se uporabljajo za
potrebe gospodarstva, izločenih na podlagi posebnega
zakona, v znesku 1,789.307,8 mio dinarjev;
- za zvezne takse je predvideno, da bodo v letu 1988
realizirane v znesku 8.205,0 mio dinarjev;
- za prihodke od dela zveznih organov in organizacij (brez
JLA) in druge prihodke federacije se načrtuje da bodo realizirani v znesku 60.000 mio dinarjev;
- razlika med določenim obsegom odhodkov proračuna
federacije za leto 1988 in ocenjenimi izvirnimi prihodki federacije v znesku 1,177.044 mio dinarjev, bi se krila iz prispevov
republik in avtonomnih pokrajin.
Pregled načrtovanih prihodkov proračuna federacije za leto
1988 in primerjava z letom 1987:
v mio din
Vrsta prihodkov
Proračun za Strukt. Plan za leto Strukt.
4:2
leto 1987
1988
1
1. Prihodki iz naslova
prometnega davka
1,617.900 52,5 2,735.268,0 47,4 169,1
2. Del prihodkov od carine
in uvoznih davščin
749.300 24,3 1,789.307,8 31,0 238,8
3. Zvezne takse
7.580
0,2
8.205,0
0,1 108,2
4. Prihodki zveznih
organov
22.500
0,7
40.000,0
0,7 177,8
5. Drugi prihodki
25.008
0,8
20.000,0
0,4 80,0
6. Prispevki SR in SAP
662.144 21,5 1,77.044,0 20,4 177,8
SKUPAJ:
3,084.432' 100,0 5,769.824,8 100,0 187,1
1
Brez poračuna prispevkov z dopolnilnimi sredstvi
Tako načrtovani prihodki proračuna federacije za leto 1988
v znesku 5,769.824,8 mio dinarjev po določbah zakona
o financiranju federacije pripadajo podbilanci prihodkov in
odhodkov sredstev za financiranje JLA v znesku 3,840.059,6
mio dinarjev ali več za 92,2% kot so ta sredstva znašala v letu
1987, podbilanci prihodkov in odhodkov sredstev za financiranje drugih funkcij in obveznosti federacije ter rezerve federacije pa v znesku 1,929.765,2 mio dinarjev ali za 77,5% več
kot so znašala v letu 1987.
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V nadaljnjem besedilu je podrobna obrazložitev posameznih odhodkov in prihodkov proračuna federacije za leto 1988.

družbenih in drugih služb v gospodarsko manj razvitih republikah in SAP Kosovo 0,53% družbenega proizvoda celotnega
gospodarstva Jugoslavije.

OCENA ODHODKOV IN PRIHODKOV
ZA LETO 1988

V zakonu o dopolnilnih sredstvih republikam in avtonomnim pokrajinam v obdobju 1986—1990 je predpisano, da se iz
skupnega zneska dopolnilnih sredstev najprej izloči znesek,
ki ustreza 0,0910% stopnji družbenega proizvoda celotnega
gospodarstva Jugoslavije, na račun posebnih dopolnilnih
sredstev za razvoj .materialne osnove družbenih služb SAP
Kosovo in SR Črni gori, 0,0202% pa na račun posebnih dopolnilnih sredstev zaradi manjšega števila prebivalcev in majhne
gostote naseljenosti v omenjeni republiki.

a) ODHODKI
1. Sredstva za financiranje Jugoslovanske
ljudske armade
V družbenem planu Jugoslavije za obdobje 1986-1990 je
določeno, da se sredstva za financiranje Jugoslovanske ljudske armade določijo za vsako leto v tem obdobju v višini 5,2%
stopnje narodnega dohodka Jugoslavije, ustvarjenega po
tekočih cenah.
Z osnutkom proračuna federacije za leto 1988 so v podbilanci prihodkov in odhodkov sredstev za financiranje Jugoslovanske ljudske armade določena sredstva v višini
3,840.059,6 milijonov dinarjev, t. j. 5,2% ocenjenega narodnega dohodka celotnega gospodarstva Jugoslavije v znesku
77.734 milijard dinarjev, zmanjšanega za 5% po 1. členu
zakona o začasni omejitvi razpolaganja z delom družbenih
sredstev družbenopolitičnih skupnosti in samoupravnih interesnih skupnosti družbenih dejavnosti za porabo v letu 1988
(Uradni list SFRJ št. 75/87).
Pri 5% zmanjšanju sredstev za te namene smo namreč
izhajali iz stališča, da si je treba kar najbolj prizadevati, da bi
prispevali k rešitvi problemov ekonomske stabilizacije
v državi, s tem ko bi se od določenih pravic za ta odstotek
zmanjšal znesek sredstev za leto 1988.
Tako predvidena sredstva za leto 1988 so za 92,2% večja,
kot pa so bila zagotovljena v proračunu federacije za leto
1987.
Odstotek izločenih sredstev za financiranje iz narodnega
dohodka in njihov delež v skupnem obsegu proračunskih
odhodkov federacije sta bila v obdobju 1981-1988 takale:
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
Z zakonom določeni odstotek od narodnega dohodka 5.80 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20
Delež v narodnem dohodku 4,98 4,50 4,24 4,33 4,50 4,84 4,90
Delež v skupnem obsegu
proračunskih odhodkov federacije
58,92 58,70 58,26 62,49 65,62 67,61 66,50

Ko se izločijo posebna dopolnilna sredstva, se delež posameznih gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo
v preostalem delu določi za BiH 36,356%, Makedonijo
16,572%, Crno goro 0,097% in SAP Kosovo 37,975%.
Če se med izvrševanjem proračuna federacije ugotovi nov
odstotek družbenega proizvoda, ki je za 5% večji ali manjši od
ocenjenega družbenega proizvoda, na podlagi katerega so
določena dopolnilna sredstva republikam in avtonomnim
pokrajinam v proračune federacije za tekoče leto, je v zakonu
o financiranju federacije določeno, da bo Zvezni izvršni svet
do konca oktobra predlagal ustrezno povečanje oziroma
zmanjšanje sredstev v proračunu federacije.
Delež sredstev, dodeljenih iz proračuna federacije
v obdobju 1980-1988, v družbenem proizvodu celotnega
gospodarstva Jugooslavije je takle:
- v mio din 1980
Dodeljeno iz
proračuna
Družbeni1
proizvod
% udeležbe
'mio din

1981

1982

1983

1984

1985

1986Plan1988

14.258.0 15.978.6 20.833,7 24.778,7 35.300.0 59.962.0109.890.3 446.775.7
1.551,9 2.208,2 2.924,8 4.061,1 6.320,3 11284,7 22.124,5 88.734.0
0,92 0.72 0,71
0,61 0,56 0,53 0,50 0,50

Kot je razvidno iz tabele, se delež sredstev v družbenem
proizvodu, dodeljenih iz proračuna federacije za te namene,
iz leta v leto zmanjšuje. Za leto 1987 nimamo na razpolago
dokončnih podatkov o znesku družbenega proizvoda, vendar
pričakujemo, da bo znašal delež sredstev za manj razvite
republike in SAP Kosovo v družbenem proizvodu 0,50%.
V osnutku proračuna federacije za leto 1988 je za ta namen
predvidenih 446.775,7 mio dinarjev aii za 5% manj po 1. členu
zakona o omejitvi razpolaganja z delom družbenih sredstev
družbenopolitičnih skupnosti in samoupravnih interesnih
skupnosti družbenih dejavnosti za porabo v letu 1988 (Uradni
list SFRJ št. 76/87).

Kot je razvidno iz tabele, se delež sredstev iz proračuna
federacije v opazovanem obdobju, dodeljenih za financiranje
Jugoslovanske ljudske armade, v narodnem dohodku in proračunu federacije od leta 1981 do leta 1983 zmanjšuje, medtem ko od leta 1984 naprej raste.
Do takega povečanega deleža v obdobju 1984-1987 je
prišlo zaradi realnejšega ocenjevanja narodnega dohodka
gospodarstva Jugoslavije, ko se je ugotavljala višina sredstev
za financiranje JLA v proračunu federacije za zadevna leta.
Za leto 1987 nimamo na razpolago dokončnih podatkov
o znesku narodnega dohodka, pričakujemo pa, da bo znašal
delež JLA v narodnem dohodku približno 4,94%, kolikor bo
znašal tudi v letu 1988.
Poleg tega je z zakonom o financiranju federacije predpisano, da se v primeru, če se med izvrševanjem proračuna
federacije na novo oceni narodni dohodek, ki je za 5% večji ali
manjši od ocenjenega narodnega dohodka, na podlagi katerega so bila določena sredstva v proračunu federacije za
tekoče leto, povečajo oziroma zmanjšajo sredstva v proračunu federacije za znesek ugotovljene razlike.

Tako predvidena dopolnilna sredstva za financiranje
gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo so v primerjavi s temi sredstvi, predvidenimi v proračunu federacije
za leto 1987, za 99,1% večja.
Sredstva, predvidena za posamezne gospodarsko manj razvite SR in SAP Kosovo, so razporejena takole:
mio din
% udeležbe Dopolnilna Črna gora Dopolnilna
sredstva 0,0202% sredstva
Kosovo SKUPAJ
0,0910%
1
2
3
4
5
Bosna in Hercegovina
36,356 128.350,2
- 128.350,2
Črnagora
9,097 32.115,8 17.028,1 49.1439
Makedonija
16,572 58.505,3
- 58.505,3
Kosovo
37,975 134.065,8 76.710,5 210.776,3
SKUPAJ:
100,00 353.037,1 93.738,6 446.775,7

2. Dopolnilna sredstva gospodarsko manj
razvitim republikam in SAP Kosovo
V družbenem planu Jugoslavije za obdobje 1986-1990 je
določeno, da znašajo dopolnilna sredstva za financiranje
12
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3. SREDSTVA ZA FINANCIRANJE VARSTVA
BORCEV IN INVALIDOV
Obveznost federacije za varstvo borcev in invalidov je določena z ustavo SFRJ (6. točka prvega odstavka 281. člena),
z zakonom o financiranju federacije (Uradni list SFRJ št. 15/
77, 71/85 in 16/86), z zakonom o temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Uradni list SFRJ št. 23/
82, 77/82, 75/85, 8/87 in 63/87), z zakonom o temeljnih pravicah vojaških invalidov in družin padlih borcev (Uradni list
SFRJ št. 39/74, 46/74, 68/81, 57/83 in 9/86), z zakonom
o obveznosti federacije za pokojnine borcev in z drugimi
zakoni s področja varstva borcev in invalidov.
Z navedenimi zakoni so določene temeljne pravice borcev,
vojaških vojnih invalidov in družin padlih borcev, pogoji za
pridobitev in uživanje teh pravic ter način zagotavljanja sredstev za njihovo uveljavljanje.
Na višino sredstev za poravnavo obveznosti iz tega naslova
vpliva tudi število uživalcev pravic (približno 470.000 uživalcev
pokojnin borcev in približno 179.818 uživalcev osebne in
družinske invalidnine), odstotek rasti povprečnega mesečnega osebnega dohodka v SFRJ v tekočem in naslednjem letu
oziroma letu, za katero se sprejema proračun, ter gibanje cen
na drobno in storitev (cene zdravil, b/o dni, cene gostinskih in
penzionskih storitev), kar se nanaša na uživalce sredstev za
zdravstveno varstvo in zdravniško klimatsko zdravljenje.
Za poravnavo obveznosti federacije na področju varstva
borcev in invalidov je v letu 1988 predlaganih 695.397,9 milijona dinarjev ali 74,8% več kot v rebalansiranem planu za leto
1987.
V okviru skupnega zneska znaša povečanje sredstev za
beneficirane pokojnine v primerjavi z rebalansom proračuna
72,3%, za varstvo borcev in invalidov pa 80,4%.
Iz bilančnih razlogov so sredstva za pokojnine borcev načrtovana za 8,1 indeksnih točk manj kot je ocenjeno gibanje
osebnih dohodkov za leto 1988 (180,4%).
3.1. Sredstva za beneficirane pokojnine borcev
Za ta namen so načrtovana sredstva v znesku 474.596,1 mio
dinarjev, kar pomeni 68,2% skupno načrtovanih sredstev za
varstvo borcev in invalidov za leto 1988. V primerjavi s sredstvi, ki so bila predvidena za leto 1987, znaša povečanje
72,3%.
S temi sredstvi so zajeta tudi dolgovanja SIS za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje za leto 1985 in 1986, ki znašajo
približno 65.988,2 mio dinarjev. S sklepom ZIS s 164. seje
z dne 8. 10. 1987 je namreč določeno, da se med letom 1988
poravnajo neporavnane obveznosti do SIS PIZ SR in SAP iz
naslova pokojnin borcev, zaradi česar je predlagano, naj bo
408.607,9 mio dinarjev podlaga za razporeditev akontacij
v letu 1988.
Sredstva, načrtovana za leto 1988, se torej prenesejo na
samoupravne interesne skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja za izplačilo mesečnih akontacij in za
poravnavo obveznosti -federacije po obračunih skupnosti za
leti 1985 in 1986.
Iz teh sredstev bi bilo treba pokriti vse obveznosti, ki izvirajo
iz zakona o temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, v katerem je določeno obvezno usklajevanje pokojnin med letom z gibanji nominalnih osebnih dohodkov vseh delavcev, zaposlenih na območju republike oziroma
avtonomne pokrajine, ter končno usklajevanje pokojnin na
začetku vsakega naslednjega leta z rastjo nominalnih osebnih
dohodkov delavcev, zaposlenih v predhodnem letu.
Pripominjamo, da v tej računici niso načrtovana sredstva iz
naslova »novih« uživalcev, ker z letom 1986 odhajamo v glavnem v pokoj borci s polno zavarovalno dobo, tako da iz tega
naslova federacije ne bi imela pomembnejših obveznosti, kot
se je to dogajalo v prejšnjih letih.
Število uživalcev beneficiranih pokojnin borcev se po
podatkih Zveze skupnosti pokojninskega in invalidskeg zavarovanja giblje pri približno 470.000.
3.2. Sredstva za invalidske prejemke vojaških
invalidov
Ta sredstva so načrtovana v znesku 198.440,0 mio dinarjev,
poročevalec

kar pomeni 28,3% vseh sredstev za varstvo borcev in invalidov. V primerjavi z letom 1987 so povečana za 80,4%.
Iz teh sredstev bi morala federacije poravnati zakonske
obveznosti iz naslova dokončnega usklajevanja invalidskih
prejemkov z rastjo povprečnega osebnega dohodka za leto
1987 in tekočega usklajevanja z rastjo osebnega dohodka za
prve tri mesece, za prvih šest mesecev in 9 mesecev leta 1988.
Po podatkih Poštne hranilnice je uživalcev osebne invalidnine 108.222, družinske invalidnine pa 71.596. V okviru te
številke jih 2.663 uživa tudi dodatek za tujo pomoč in
postrežbo in 15.828 ortopedski dodatek.
3.3. Sredstva za zdravstveno varstvo vojaških
invalidov
Z zakonom o temeljnih pravicah vojaških invalidov in družin
padlih borcev je za vojaške invalide določena pravica do
zdravstvenega varstva v takem obsegu, kot ga imajo delavci
zavarovanci v skupnosti v kraju njihovega prebivališča.
Ta sredstva pomenijo del približno 1% vseh sredstev, ki so
načrtovana za leto 1988 in znašajo 6.863,1 mio dinarjev.
V primerjavi z letom 1987 so večja za 80,4%.
3.4 Sredstva za zdraviliško in klimatsko
zdravljenje
Z zakonom o temeljnih pravicah vojaških invalidov in družin
padlih borcev je zdraviliško in klimatsko zdravljenje določeno
kot temeljna pravica vojaških invalidov. Za to varstvo je v letu
1988 predvidenih 10.453,8 mio dinarjev, kar je v primerjavi
z letom 1987 za 80,4% več. Na višino teh sredstev bo vplivala
rast stroškov za zdravstveno varstvo in rast cen gostinskih
storitev. Zvezni komite za vprašanja borcev in vojaških invalidov bo določil kriterije in merila za razporeditev sredstev na
republike in avtonomni pokrajini.
3.5. Sredstva za dodatek za borce
Po zakonu o dodatku za borce (Uradni list SFRJ št. 53/82)
- prečiščeno besedilo imajo pravico do dodatka za borce
udeleženci narodnoosvobodilnega boja, ki so v delovnem
razmerju in ki so v narodnoosvobodilno borbo vstopili pred 9.
septembrom 1943.
V predlogu proračuna federacije za leto 1988 je za ta namen
predvidenih 79,4 mio dinarjev ali za 80,4% več kot v prejšnjem
letu.
Med letom 1988 se bo osnova za odmero dodatka za borce
ter za druge mesečne prejemke borcev usklajevala z rastjo
povprečnega osebnega dohodka v SFRJ.
Po podatkih republiških in pokrajinskih upravnih organov
za leto 1987 se število uživalcev tega dodatka giblje pri približno 390.
3.6. Nadomestilo imetnikom »Partizanske
spomenice 1941« in drugim odlikovancem
Za ta namen je načrtovanih 3.724,2 mio dinarjev in so
v primerjavi s sredstvi iz leta 1987 za 80,4% večja.
V okviru teh nadomestil se letni denarni prejemek izplačuje:
za 16.814 imetnikov »Partizanske spomenice 1941«
za 68 španskih borcev
za 256 imetnikov reda narodnega heroja
za 204 člane njihovih družin
za 8 imetnikov Karadjordjeve zvezde z mečema in
za 172 članov njihovih družin.
Pravico do stalnega mesečnega denarnega prejemka
uživa, 126 osebnih uživalcev (123 imetnikov »Partizanske spomenice 1941« in 3 narodni heroji) in 82 članov njihovih družin
(69 družinskih članov imetnikov »Partizanske spomenice
1941« in 13 družinskih članov narodnih herojev)..
3.7. Sredstva za invalidske prejemke uživalcev
v tujini
Vojaškim invalidom in članom družin padlih borcev, ki so
svojo pravico uveljavili po prejšnjem zakonu o vojaških invalidih oziroma pozneje po zakonu o temeljnih pravicah vojaških
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invalidov in družin padlih borcev, ki so stalno naseljeni izven
Jugoslavije, se njihovi invalidski prejemki nakazujejo v valuti
države, v kateri so stalno naseljeni.
Dinarska sredstva iz naslova teh prejemkov so obračunana
po povprečnem tečaju dolarja za leto 1988, ki ga je Narodna
banka Jugoslavije ocenila 1 ZDA $ - 1.266,55." Tako obračunana sredstva znašajo 1.241,2 mio dinarjev in so večja od
sredstev, predvidenih za leto 1987 za 90,9%. Devizne obveznosti za ta namen znašajo 980.000 $.
Teh uživalcev je 810, nastanjeni pa so v 22 državah.
V naslednji tabeli je primerjalni pregled sredstev za leto
1987 in 1988:
mio din
Predv. Predlog
Indeks
z rebalans, proračuna
proračuna federacije
federacijeza leto 1988
za leto 1987
1
1. Sredstva za beneficirane
pokojnine po zakonu
o obveznostih federacije za
pokojnine borcev
275.500,0 474.596,1
172.3
2. Sredstva za invalidske prejemke
vojaških invalidov
110.000,0 198.440,0
180.4
3. Sredstva za zdravstveno varstvo
vojaških invalidov
3.804,4
6.863,1
180,4
4. Sredstva za zdraviliško in
klimatsko zdravljenje
5.794,8 10.453,8
180.4
5. Sredstva za dodatek za borce
44,0
79,4
180,4
6. Nadomestila imetnikom
Partizanske spomenice 1941 in
drugih odlikovanj
2.064,4
3.724.3
180,4
7. Invalidski prejemki uživalcev
v tujini
650,3
1.241,2
190,9
8. Sredstva za izdelavo
metodologije za kontinuirano
spremljanje zdravstvenega stanja
borcev in vojaških invalidov
3,0
Skupaj:
397.860,9 695.397,9
174,8
* Ocena pri izdelavi tega gradiva.
4. SREDSTVA ZA FINANCIRANJE VOJAŠKIH
POKOJNIN
Ta obveznost izhaja iz zakona o financiranju federacije
(Uradni list SFRJ št. 15/77, 71/85 in 71/86), zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju vojaških zavarovancev
(Uradni list SFRJ št. 7/85) in zakona o obveznostih federacije
za pokojnine borcev (uradni list SFRJ št. 39/74, 68/81 in 57/
83).
Za izplačilo vojaških pokojnin v letu 1988 je načrtovanih
355.497,9 milijona dinarjev, t.j. za 80,4% več od rebalansiranega zneska v letu 1987.
Na višino načrtovanih sredstev je vplivalo naslednje:
.- povečanje števila vojaških upokojencev za 2,58%;
- ocena, da prihodki od prispevkov iz osebnih dohodkov
aktivnih vojaških oseb v letu 1988 ne bodo zadostovali, da se
v celoti krijejo obveznosti za izplačilo vojaških pokojnin zato
so v proračunu federacije zagotovljena dopolnilna sredstva
Zavodu za socialno zavarovanje vojaških zavarovancev.
- mio din Predvideno
Predlog Indeks (3:2)
v proračunu proračuna
federacijeza federacijeza
leto 1987 leto 1988
s spremembami
1
1. Sredstva za benificirane pokojnine
vojaških oseb v smislu zakona
o obveznostih federacije za pokojnine
borcev
33.247,2
59.977,9
180,4
2. Sredstva za valorizacijo vojaških
pokojnin
49.263,7
88.871,8
180,4
3. Dopolnilna sredstva za izplačilo
vojaških pokojnin
114.550,0 206.648,2
180,4
Skupaj:
197.060,9 355.497,9
1804
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5. POSEBNA DOPOLNILNA SREDSTVA
SKUPNOSTI ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO
ZAVAROVANJE ČRNE GORE
Skupnosti za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Črne
gore se zagotovijo v proračunu federacije posebna namenska
dopolnilna sredstva na podlagi 72. člena zakona o financiranju federacije in 15. člena zakona o obveznostih federacije za
pokojnine borcev. Višina sredstev se določi vsako leto v višini
razlike med prihodki Skupnosti za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Crne gore, obračunanimi po povprečni stopnji
obremenitve s prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Jugoslavije in celotnimi odhodki za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Črne gore. V predlogu proračuna
federacije za leto 1988 je za kritje teh obveznosti predvidenih
3.815,9 milijona dinarjev, kar je za 80,4% več kot v letu 1987.
4. SREDSTVA ZA DELO UPRAVNIH ORGANOV
Sredstva za delo upravnih organov se zagotovijo v proračunu federacije v skladu z njihovimi delovnimi programi in
nalogami za izvrševanje funkcij federacije, določenih z ustavo
SFRJ, zveznimi zakoni in drugimi splošnimi akti federacije ter
opredelitvami iz družbenega plana Jugoslavije in planskimi
akti ter 16. členom zakona o financiranju federacije.
Dosedanja praksa je bila, da se kot ena izmed bistvenih faz
pri pripravi osnutka proračuna federacije opravi postopek
posvetovanj ali razprav s predstavniki zveznih organov in
zveznih organizacij. Tokrat pa tega postopka ni bilo. Ker je
bilo treba v osnutek proračuna federacije za leto 1988 vkljgčiti
ukrepe, ki bodo sprejeti za izvajanje programa stabilizacije in
zakonov, ki urejajo nekatere med njimi, je ostalo zelo malo
časa, da se pošlje Skupščini SFRJ. Zato se bo o tem razpravljalo med določitvijo predloga proračuna federacije za leto
1988.
V osnutku proračuna federacije za leto 1988 so sredstva za
delo upravnih organov predvidena v višini 334.450,5 milijona
dinarjev, kar je v primerjavi s predhodnim letom za 78 1% več
Struktura teh sredstev bi bila takale:
Glavni namen

1
a) Sredstva za osebne dohodke
delavcev in funkcionarjev
b) Sredstva za skupno porabo
c) Sredstva za materialne stroške
d) Sredstva za posebne namene
Skupaj:

Predvideno Osnutek
v proračunu proračuna
federacijeza federacijeza
leto 1987 leto 1988

Indeks

99.746,0 122.542,9
1.195,0
1.150,0
9.110,5 16.292^5
77.708,5 194.465,1
187.760,0 334.450,5

122,8
96,2
178,8
250,2
178,1

a) Sredstva za osebne dohodke delavcev in za
osebne dohodke in druge osebne prejemke
funkcionarjev in delegatov
V osnutku proračuna federacije za leto 1988 so sredstva za
osebne dohodke načrtovana v znesku 122.542,9 milijona
dinarjev, kar zagotavlja njihovo izplačilo na podlagi zadnjega
trimesečja v letu 1987. Od druge polovice 1987 se sredstva za
osebne dohodke namreč zagotavljajo po spremembah in
dopolnitvah družbenega dogovora o skupnih osnovah in
merilih za pridobivanje:, in razporejanje dohodka, za delitev
sredstev za osebne dohodke in za oblikovanje in uporabo
sredstev za skupno porabo delavcev v delovnih skupnostih
zveznih organov in zveznih organizacij (Uradni list SFRJ št.
56/87) in po družbenem dogovoru o osnovah in merilih za
določanje osebnih dohodkov in drugih prejemkov funkcionarjev v federaciji (Uradni list SFRJ št. 65/87).
Pripomniti je treba, da je bilo precej težav, oziroma da se
omenjena akta nista mogla popolnoma uporabljati, tako
zaradi prehoda na trimesečno usklajevanje (po podatkih SDK,
dotlej pa je bilo po podatkih Zveznega zavoda za statistiko)
pri čemer se je relativno dolgo čakalo na podatke SDK, kot
tudi zaradi omejenih bilančnih možnosti proračuna federaciie
za leto 1987.
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Osnova za obračun osebnih dohodkov, po kateri se predlagajo sredstva v osnutku proračuna federacije za leto 1988 je
torej takale: za SFRJ 118.553 din, za SR Slovenijo 183 190 din
in za SR Hrvatsko 124.328 din.
Iz predhodne tabele se vidi, da bodo osebni dohodki v primerjavi z letom 1987 porasli za 22,8%, pri tem pa je treba
pripomniti, da je to v bistvu zatečeno stanje v IV. četrtletju
1987, rast pa se nanaša na 21,7% povečanje z veljavnostjo od
1. julija 1987 ter na 21% povečanje od 1. oktobra 1987.
Sredstva za osebne dohodke na sedanji ravni so načrtovana
pri vsakem zveznem organu in zvezni organizaciji.
b) Sredstva za skupno porabo
Sredstva za te potrebe se delno zagotavljajo prek bruto
osebnih dohodkov delavcev in funkcionarjev (4% za stanovanjsko graditev), deloma pa prek posebnih sredstev za druae
namene za skupno porabo.
'Z te96,2%
9a naslova
ie predvidenih
milijonov
roma
obsega
sredstev za te1.150
namene
v letudinarjev
1987. oziTa sredstva so bila načrtovana v skladu z 9. členom zakona
o začasni omejitvi razpolaganja z delom družbenih sredstev
za porabo (Uradni list SFRJ št. 75/87).
Pripomniti je treba, da je v 13. členu družbenega dogovora
o spremembah in dopolnitvah družbenega dogovora o skupj . °sLnovahJ in merilih za pridobivanje in razporejanje
dohodka,
za delitev sredstev za osebne dohodke in za oblikovanje in uporabo sredstev za skupno porabo delavcev v delovnih skupnostih zveznih organov in zveznih organizacij predpisano, da se sredstva za skupno porabo na enega delavca (za
neposredno porabo delavcev in za druge potrebe) pridobivaio
v visim povprečno ustvarjenih sredstev za skupno porabo ki
so za te namene izločena iz čistega dohodka organizacij
Združenega dela na delavca v predhodnem letu v gospodarstvu Socialistične federativne republike Jugoslavije.
Sredstva za neposredno skupno porabo so sredstva za
izplačilo regresa za letni dopust, solidarno pomoč in druao
nevpa tudi sredstva za stanovanjsko graditev.
Ce se delovanje zakona o začasni omejitvi razpolaganja
z delom družbenih sredstev ne podaljša na vse leto 1988, bo
v okviru bilančnih možnosti poiskana rešitev za izvaianie
družbenega dogovora v delu, ki se nanaša na zagotavljanje
sredstev za skupno porabo.
c) Sredstva za materialne stroške
V osnutku proračuna federacije za leto 1988 so predvidena
sredstva v znesku 16.292,5 milijona dinarjev, kar je za 78 8%
več v primerjavi s predhodnim letom.
S tem zneskom so poleg sredstev za kritje stroškov za
nakup potrosnega materiala, drobnega inventarja in storitev
zajeta tudi sredstva za delno kritje izdatkov za prehrano
delavcev.
Od januarja meseca 1986 naprej je bilo namreč v zveznih
upravnih organih in zveznih organizacijah uvedeno povračilo
za delno kritje izdatkov za prehrano delavcev med delom
v skladu z družbenim dogovorom o izdatkih za prehrano
delavcev k! spadajo med druge poslovne stroške (Uradni list
tjhHj st. J9/85). S tem dogovorom je določeno, da sme višina
izdatkov za prehrano delavcev med delom za en mesec znaadohodka
i
,do 15%ustvarjenega
P0VPrečnegav mesečnega
delavcev,
predhodnemosebnega
polletju ♦
v Jugoslaviji oziroma v republiki ali pokrajini, če je to za
delavca ugodneje.
V skladu s tem je Zvezni izvršni svet izdal uredbo o spremembah uredbe o izdatkih za potne in druge stroške, ki se
priznavajo zveznim upravnim organom iz zveznim organizacijam nad materialne stroške (Uradni Isit SFRJ št. 57/85) ki
določa način in višino tega povračila.
Zaradi ogromnega povečanja cen blaga in storitev ter
obst a
°' omenjenega
povračila je bilo treba predložiti
92,4% povečanje
iz tega naslova.
d) Sredstva za posebne namene
Ta vrsta odhodkov je predvidena v višini 194.465,1 milijona
dinarjev, karje za 150,2% več kot v letu 1987, nanaša pa se na
tele natančnejše namene:
Sredstva za delo diplomatskih in konzularnih Kpredstavništev v tujini
poročevalec
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Za ta namen je značilno, da se plačila opravljajo izključno
v devizah, torej e višina teh sredstev povezana z gibanjem
tečaja dinarja. V konkretnem primeru gre za znesek 42 milijonov dolarjev (z dinarsko protivrednostjo po načrtovanem povem tecaju a
K
,
5 'eto 1988 - 1.468.29 dinarja) oziroma
60.200 milijonov
dinarjev.
federacedStVa za usklajevanje osebnih dohodkov v organih
Sredstva iz tega naslova znašajo 58.550 milijonov dinarjev
in so predvidena v skladu z veljavnimi družbenimi dogovori in
zakonom o začasni omejitvi razpolaganja z delom družbenih
sredstev za porabo (Uradni list SFRJ št. 75/87).
V 5. členu tega zakona je namreč predpisano, da smejo
organi in organizacije federacije razpolagati z družbenimi
Za lz a
P' ^''°
osebnih za
dohodkov
za mesec
prvo polletje
1988 do zneska,
ki ječistih
bil izplačan
september
1987
povečanega:
- za devetino razlike med zneskom razporejenega čistega
dohodka za čiste osebne dohodke po periodičnem obračunu
za obdobje januar-september 1987 in zneskom izplačanih
mesečnih akontacij čistih osebnih dohodkov za to obdobje- za odstotek povečanja osebnih dohodkov iz naslova
usklajevanja z rastjo osebnih dohodkov v gospodarstvu do 30.
septembra 1987 v skladu s samoupravnim sporazumom, družbenim dogovorom in zakonom, največ pa do zneska sredstev
ki so bila zagotovljena za to usklajevanje.
Pri oblikovanju tega predloga smo izhajali iz naslednjih
načel.
- pričakovani povprečni osebni dohodek delavcev v gospodarstvu SFRJ po devetmesečnem obračunu v letu 1987, ki
°™°90Ča povečanje osebnih dohodkov v federaciji v letu
om oča
oVo,'' začenši
.°9 odpovečanje
za 21%,
1. januarjaosebnih
1988; dohodkov v federacijia
- projektirana rast cen v II. polletju 1988. bo znašala 3 4%
na mesec oziroma skupaj 20,4% v tem obdobju, za kolikor
bodo usklajeni osebni dohodki v federaciji od 1. julija 1988
- Sredstva za članarine in prispevke mednarodnim organi3
zacijam
,
Največji del teh odhodkov povezan z deviznimi sredstvi
dinarski znesek, predlagan za leto 1988, pa znaša 8.016 milijonov dinarjev.
'
- Sredstva za amortizacijo
Ta sredstva so predvidena v skladu z zakonom o amortizaciji družbenih sredstev (Uradni list SFRJ št. 72/86), ki predpisuje, da morajo vsi uporabniki družbenih sredstev nadomestiti porabljene in zmanjšane vrednosti osnovnih sredstev
gradbenih objektov in opreme.
Po podatkih o obračunani amortizaciji je treba zveznim
organom in zveznim organizacijam zagotoviti 4.648 594 000
dinarjev, od tega se znesek 2.964,294.000 dinarjev razporeja
na naslednje uporabnike:
- Skupščina SFRJ
153,732.000 din
- Zvezni sekretariat za zunanje zadeve
832,783.000 din
- Zvezni sekretariat za notranje zadeve
399,575.000 din
- Inštitut za varnost
113,883.000 din
- Zvezna uprava za kontrolo letenja
706,377.000 din
- Zvezna carinska uprava
757,944.000
din
■-•--r-.-.«
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OstanekI sredstev
v znesku 1.684,300.000 dinarjev
je predviden pri Zveznem sekretariatu za pravosodje in organizacijo
zvezne uprave; to so združena sredstva drugih zveznih organov m zveznih organizacij, ki se bodo uporabljala pod pogoii
in na način, ki jih določi pristojni organ.
Združena amortizacijska sredstva se razporejajo z odlokom
Zveznega izvršnega sveta na določene uporabnike:
Sredstva za časopisno-agencijske storitve
Ta sredstva se nanašajo na delo Tanjuga in se predlagajo
v visim 5.570 milijonov dinarjev
— Sredstva za radijski program za tujino
Pri tem namenu so se sredstva v primerjavi z letom 1987
precej povečala (s 1.396,7 milijona dinarjev na 3,500 milijonov
dinarjev). Znana je namreč okoliščina, da je financiranje te
investicije urejeno z ustreznimi zakoni (z zakonom o zagotavljanju sredstev in zakonom o programu) in da je njena uresničitev precej upočasnjena zaradi odplačila kreditov za kupljeno opremo v devizah in zaradi povečanja cen del, kar
pomeni, da ni bilo bilančnih možnostih, da se sredstva zagotovijo iz proračuna federacije v zahtevanih letnih zneskih
V letu 1988 pričakujemo, da bo začel obratovati nov oddajnik
15

Radio Jugoslavi|e, v katerega so bila vložena precejšnja družbena sredstva.
- Sredstva za splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito v sistemu javnega obveščanja
Iz tega naslova so sredstva predvidena na podlagi konkretnega sklepa Zveznega izvršnega sveta v znesku 2.500 milijonov dinarjev, natančnejša obrazložitev pa je v posebni prilogi.
- Sredstva za kritje obveznosti za znižano vožnjo v potniškem prometu
Sredstva so načrtovana v skladu z zakonskimi predpisi, ki
urejajo to gradivo, in za leto 1988 znašajo 1.000 milijonov
dinarjev.
- Sredstva za reprezentanco
Za te potrebe so sredstva načrtovana na ravni predhodnega
leta in v skladu z zakonom o začasni omejitvi razpolaganja
z delom družbenih sredstev za porabo.
Končno je treba pripomniti, da so v okviru tega namena
sredstva za kritje obveznosti po pogodbah, ki jih zvezni organi
sklepajo z znanstvenimi in drugimi institucijami za opravljanje
del, pomembnih za federacijo (Zvezni zavod za zdravstveno
varstvo, Geomagnetni inštitut, Muzej revolucije narodov in
narodnosti Jugoslavije, Inštitut za primerjalno pravo itd.).

II. Druge obveznosti
1. Obveznosti v zvezi z zunanjimi
posojili in nacionaliziranem
premoženju
2. Prevzeta obveznost SAP Kosovo
za odplačilo zunanjega posojila za
hidroenergetski sitem »IbarLepenac«
3. Sredstva za kritje tečajnih razlik
iz prejšnjih let
4. Sredstva za odplačilo
mednarodnih kreditov za prometne
poti v SR Črni gori
5. Obveznosti do Narodne banke
Jugoslavije
6. Obveznosti iz naslova kreditov
za kupljeno opremo Radio
Jugoslavije
Skupaj:
Skupaj (I. + II.)

5. OBVEZNOSTI IZ PREJŠNJIH LET
V 8. in 9. točki 12. člena in 1. in 2. točki 13. člena zakona
o financiranju federacije je določeno, da se v proračunu
federacije zagotovijo sredstva:
- za izpolnjevanje obveznosti po mednarodnih pogodbah,
sporazumih in konvencijah;
- za izpolnjevanje obveznosti, potreb in nalog, ki jih financira federacija po ustavi SFRJ ter zveznih zakonih in drugih
splošnih aktih;
- za izpolnjevanje obveznosti iz notranjih in zunanjih
posojil in kreditov, ki jih je sklenila federacija;
- za izpolnjevanje obveznosti iz naslova nacionaliziranega
premoženja.
V predlogu proračuna federacije za leto 1988 je za kritje teh
obveznosti predviđenih 32,174,1 milijona dinarjev ali 101,9%
načrta za leto 1987.
Kritje dinarskih sredstev za poravnavo večine deviznih
obveznosti je načrtovano po povprečnem tečaju za leto 1988,
ki ga je Narodna banka Jugoslavije med pripravo tega gradiva
ocenila za ZDA $ = 1.266,55 dinarja.
Zaradi bilančnih razlogov je v okviru tega namena predlagana samo poravnava z zakonom dogovorjenih obveznosti, ki
se trenutno ne morejo preložiti, kar pomeni, da ni predvidena
poravnava obveznosti za nekatere kredite in obveznice federacije, ki zapadejo v plačilo v letu 1988.
V naslednji tabeli je pregled obveznosti po vrstah:
- mio din Rebalans Predlog Indeks 3:2
prorač.
prorač.
s spreza leto
membami
1988
za leto
1987
1
I. Mednarodne obveznosti
1. Delež SFRJ pri VII. dopolnitvi
sredstev Mednarodnega združenja
257,7
144,8
178,0
(IDA)
2. Povečanje kapitala Mednarodni
1.071,2
198,3
540,0
finančni korporaciji (IFC)
3. Članska vloga Interameriški
540,2
banki
4. Članska vloga SFRJ Afriški
554,8
banki za razvoj
5. Splošno povečanje kapitala
Mednarodne banke za obnovo in
62,9
9.618,2
6.052,6
razvoj
6. IV. splošna dopolnitev sredstev
100,0
231,0
231,0
Afriškega sklada za razvoj
7. Članska vloga SFRJ Skupnemu
539,0
skladu za primarne proizvode
62,4
12.201,2
7.612,5
Skupaj:

Obveznosti iz navedenega pregleda so načrtovane na podlagi tehle zakonov:
-na podlagi zakona o zagotovitvi sredstev za delež SFRJ pri
VII. dopolnitvi sredstev Mednarodnega združenja (IDA) je
določeno, da se v proračunu federacije zagotovijo sredstva
v znesku 257,7 mio dinarjev, s čimer je končana VII. dopolnitev kapitala te afiliacije Mednarodne banke za obnovo in
razvoj;
- z zakonom o zagotovitvi sredstev federacije za povečanje vloge Socialistične federativne republike Jugoslavije
v kapitalu Mednarodne finančne korporacije (IFC) je določeno, da se za leto 1988 zagotovijo sredstva v dinarski protivrednosti 687.800 ZDA dolarjev;
- z zakonom o zagotovitvi sredstev federacije za vlogo
SFRJ za splošno povečanje kapitala Mednarodne banke za
obnovo in razvoj je določeno, da se v obdobju od 1982 do
1986 zagotovi protivrednost za 19,162.870 ZDA dolarjev z letnim vplačilom v znesku 3,822.574 ZDA dolarjev.
V letu 1987 so bila zagotovljena sredstva za obveznosti, ki
jih je bilo treba poravnati v letih 1985 in 1986,
Zaradi rasti tečaja dolarja pa ta obveznost ni bila poravnana
v celoti, zato se za leto 1988 predlaga 3,8 mrd dinarjev, kar
v protivrednosti znaša 3 mip dolarjev. S tem bi popolnoma
izpolnili našo obveznost v zvezi s splošnim povečanjem kapitala Mednarodne banke za obnovo in razvoj. Poleg navedenega je na tej postavki planiranih 2.252,6 mio dinarjev za
ohranitev vrednosti vloge SFRJ v kapitalu Mednarodne banke
za obnovo in razvoj. Zaradi depreciacije dinarja so namreč
naše obveznosti na dan 30. 6. 1987 znašale 2.252,6 mio
dinarjev in jih moramo izpolniti najpozneje do 30. junija 1988.
- z zakonom o zagotovitvi sredstev za dodatno vlogo SFRJ
Afriškemu skladu za razvoj v zvezi s četrto splošno dopolnitvijo sredstev tega sklada je določena skupna obveznost
v znesku 5,700.000 obračunskih enot v dinarski protivrednosti
- 231 milijonov dinarjev na leto, in sicer za obdobje
1986-1988. Sredstva so bila redno načrtovana za leto, na
katero se nanašajo;
V tem letu je bilo planiranih 231,0 mio dinarjev a za tretji in
zadnji obrok jugoslovanske dodatne vloge.
Druge obveznosti v letu 1986 so izhajale iz naslednjega:
obveznosti do tujine za zunanja posojila in iz
naslova nacionaliziranega premoženja ter izplačila nakupa
z obveznicami predvojnih državnih posojil (v ZDA, Švici in
Veliki Britaniji) se krijejo iz proračunskih sredstev.
_ na podlagi zakona o odplačilih posojila Mednarodne banke,
ki jih prevzame federacija v obdobju 1986-1990, in je bil
uporabljen za graditev hidrosistema Ibar-Lepenac, je treba
v letu 1988 zagotoviti 5.247,2 milijona dinarja, kot protivrednost 4,0 mio dolarja, kolikor znaša letna obveznost;
- za izplačilo tečajnih razlik pri opravljanju zunanjetrgovinske menjave z AR Egiptom, Gvinejo, Indijo in Alžirijo je v ietu
1988 za likvidacijo klirinških terjatev načrtovanih 8.095,2 milijona dinarjev.
Po zakonu o zagotovitvi sredstev za odplačevanje določenih zunanjih posojil, katerih protivrednost je bila uporabljena
za financiranje gradnje objektov v SR Črni gori (uradni list
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SFRJ št. 66/74) mora federacija zagotoviti sredstva za Kritje
dela odplačil zunanjega posojila IBRD-531 YU za graditev
proge Beograd-Bar. ki bremeni SR Črno goro. Obveznost
znaša 3.200,0 milijona dolarjev;
- v letu 1988 zapadejo v plačilo obveznice in kuponi
z obveznic federacije, ki so zapadli v plačilo leta 1984, njihovo
izplačilo pa je bilo na podlagi zakona o skupnem obsegu
proračunskih odhodkov federacije za leto 1984 preloženo na
leto 1988.
6. FINANCIRANJE PROGRAMA TEHNIČNOTEHNOLOŠKE MODERNIZACIJE ZVEZNIH
ORGANOV
Z zakonom o določitvi skupnega zneska sredstev za financiranje programa tehnično-tehnološke modernizacije zveznih
organov za obdobje 1987-1990 (Uradni list SFRJ št. 49/87) je
določeno, da se v proračunu federacije za leto 1988 za te
namene predvidijo sredstva v znesku 15,402 milijonov dinarjev. Obseg teh sredstev se je v primerjavi z letom 1987 povečal
za 91,1%, določen pa je bil v skladu z bilančnimi možnostmi
proračuna federacije za leto 1988.
S programom tehnično-tehnološke modernizacije so zajeti
vsi zvezni organi, katerih potrebe za leto 1988 so izkazane
v znesku 28 milijard dinarjev, in sicer na podlagi cen iz
novembra meseca 1986, ko je bil pripravljen finančni prerez
vseh posamičnih programov.
Sedanje zahteve zveznih organov znašajo po realnih cenah
iz tekočega leta 54,7 milijarde dinarjev in je nujno, da se
spravijo v realne okvire oziroma možnosti proračuna federacije.
Pripominjamo, da bo Skupščina SFRJ s svojim odlokom
o razporejanju teh sredstev določila nosilce in namen uporabe, pri tem pa upoštevala, da je treba ohraniti sedanjo raven
delovanja zveznih ciganov in organizacij.
V naslednji tabeli je pregled zahtev po uporabnikih:
Organ

Odobreno
v letu 1987
z odlokom

Zahteva
za leto 1988

350,000.000

3.092,246.600
133,787.750

1
1. Skupščina SFRJ
2. ZIS - Generalni sekretariat
3. Spominski center »Josip Broz
Tito
4. Zvezno sodišče
5. Zvezni sekretariat za zunanje
zadeve
6. Zvezni sekretariat za notranje
zadeve
6.1. Inštitut za varnost
7. Zvezni devizni inšpektorat
8. Zvezni sekretariat za trg in
splošne gospodarske zadeve
9. Zvezni sekretariat za
pravosodje in organizacijo zvezne
upržve
- Zavod za informacije zveznih
organov
10. Radio Jugoslavija
11. Časopisna agencija Tanjug
12. Zvezni komite za promet in
zveze - za inv. dela in nakup
opreme in tehn. sreds. za regul.
Donave od Beograda do
jugoslovansko-madžarske meje
12.1. Zvezna uprava za kontrolo
letenja
12.2. Zvezna uprava za radijske
zveze
12.3. Ustanova za vzdrževanje
notranjih plovnih poti
12.4 Ustanova za vzdrževanje
pomorskih plovnih poti
13. Zvezni komite za znanost in
tehnologijo
poročevalec

903,500.000
103,366.500
800,000.000

5.699,231.468

1.200,000.000
200,000.000

5.300,000.000
1.600,000.000
10,000.000
8,274.000

1.000,000.000

5.115,391.000
1.955,532.334
1.139,730.600

650,000.000

650,000.000

800,000.000 12.651,415.000
200,000.000

2.706,102.000

50,000.000

933,700.000

250,000.000

1.180,000.000
62,223.734

14. Zvezna carinska uprava
15. Zvezni zavod za družbeno
planiranje
16. Zvezni zavod za statistiko
17. Zvezni hidrometeorološki
zavod
18. Zvezni zavod za
standardizacijo
19. Zvezni zavod za mere in
plemenite kovine
20. Arhiv Jugoslavije
21. Servis za storitve za repr.
potrebe zveznih organov
22. Servis za storitve družbene
prehrane delavcev zveznih organov
23. Servis za fin. mat. dela zveznih
upravnih organov in zveznih
organizacij
24. Servis za biroteh. dela zveznih
upravnih organov in zveznih
organizacij
25. Uprava poslovnih poslopij
zveznih organov
26. Avtomobilski servis zveznih
organov
27. Prevajalska služba zveznih
organov
28. Zvezni biro za zaposlovanje
29. Zvezni zavod za patente
30. Letalski servis zveznih organov
- za graditev hangarja
31. Rdeči križ Jugoslavije
Skupaj:

2.000,000.000

1.450,000.000
26,096.000
890,000.000

1 SO,000.000

2.439,006.000
54,876.976
3.896,694.100
476,370.000

50,000.000

237,819.800
84,900.000
31,310.000
382.483.768

100,000.000

913.000.000
379,475.119
79,572.375
10,000.000
150,000.000

200,000.000
60.000.000
8.060,000.000 54.746,305.104

7. PLAČILO SLUŽBI DRUŽBENEGA
KNJIGOVODSTVA
V 3. točki drugega odstava 125. člena zakona o službi
družbenega knjigovodstva je določeno, da se plačilo za delo,
ki ga opravlja služba družbenega knjigovodstva in je
pomembno za vso državo, zagotavlja v proračunu federacije
V osnutku proračuna federacije za leto 1988 je za to plačilo
predvidenih 831 milijonov dinarjev oziroma 39,9% več kot
v predhodnem letu.
8. IZLOČANJE V STALNO REZERVO
FEDERACIJE
V prvem odstavku 68. člena zakona o financiranju federacije (Uradni list SFRJ št. 15/77, 71/85 in 71/86) je predpisano,
da se v stalno proračunsko rezervo federacije vsako leto izloči
1% letnega zneska ustvarjenih izvirnih prihodkov federacije.
Za stalno rezervo federacije za leto 1988 je predvidenih 900
milijonov dinarjev oziroma za 260% več kot v letu 1987.
S. TEKOČA PRORAČUNSKA REZERVA
V prvem odstavku 21. člena zakona o financiranju federacije je predpisano, da se v proračunu federacije del prihodkov
izloča kot nerazporejena sredstva za potrebne izdatke, za
katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali niso zagotovljena v zadostnem znesku.
V osnutku proračuna federacije za leto 1988 je iz tega
naslova predvidenih 4.200 milijonov dinarjev, kar je v primerjavi s predhodnim letom za 133,3% več.
Pripominjamo, da sredstva tekoče proračunske rezerve
v letu 1987 v znesku 1.800 milijonov dinarjev niso zadostovala
za kritje večjih in nepredvidenih odhodkov zveznih organov,
ki so nastali zaradi delovanja inflacije, kar smo upoštevali pri'
načrtovanju višine teh sredstev.
10. FINANCIRANJE ZVEZNIH BLAGOVNIH
REZERV
Sredstva za te potrbe se načrtujejo v skladu z zakonom
o določitvi virov sredstev za financiranje zveznih blagovnih
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rezerv (Uradni list SFRJ št. 22/84 in 53/85) in družbenim
dogovorom o določitvi virov sredstev za financiranje blagovnih rezerv (Uradni list SFRJ št. 64/84).
V osnutku proračuna federacije za leto 1988 so sredstva za
te potrebe predvidena v znesku 30.164 milijonov dinarjev
oziroma za 43,8% več kot v predhodnem letu.
Pripominjamo, da se za financiranje blagovnih rezerv poleg
teh sredstev odstopi tudi ves davek od prometa južnega sadja.
11. DOPOLNILNA SREDSTVA
DRUŽBENOPOLITIČNIM IN DRUŽBENIM
ORGANIZACIJAM
V 24. členu zakona o financiranju federacije je določeno, da
se v proračunu federacije zagotovijo dopolnilna sredstva za
financiranje določenih nalog organov družbenopolitičnih in
družbenih organizacij na ravni federacije, ki so pomembne za
uresničevanje funkcij federacije, če jim ne zadostujejo sredstva za izpolnjevanje teh nalog iz lastnih prihodkov.
V skladu s to določbo so v osnutku proračuna federacije za
leto 1988 predvidena sredstva v znesku 10.156,3 milijona
dinarjev, kar je v primerjavi z letom 1987 za 19,3% več.
V zvezi s tem je treba pripomniti, da je 19,2% povečanje
v primerjavi s prejšnjim letom relativno nizko zato, ker je v tem
osnutku izpuščen precejšnji pomembni odhodek (sredstva za
Univerziado »Zagreb 87«, ki so znašala 870,5 milijona dinarjev). Poleg tega so sredstva za financiranje revij »Jugoslovanski pregled« in »Mednarodna politika«, ki so v letu 1987
znašala 53,4 milijona, za leto 1988 načrtovana pri Zveznem
sekretariatu za informacije.
Največ sredstev za te potrebe se nanaša na naslednje dotacije: za financiranje programa dela Zvezne konference SZDLJ
- 1.700 milijonov dinarjev, za financiranje lista »Borba«
- 2.064 milijonov dinarjev; za financiranje programa dela
Predsedstva konference ZSMJ - 1.290 milijonov dinarjev; za
izdajo zbranih det »Josipa Broza Tita« - 800 mio dinarjev; za
financiranje mednarodnih dejavnosti na področju telesne kulture Jugoslavije - 1.819,2 milijona dinarjev.

B. PRSHODKI
1. Ocena prihodkov od prometnega davka
Prihodki od temeljnega prometnega davka so za leto 1988
načrtovani na podlagi sedanjih davčnih obremenitev, na predpostavki, da se v prihodnjem letu ne bo zmanjšala poraba in
ne spremenila struktura porabe in da bo deflator znašal 80%.
Na podlagi takih predpostavk so proračunski prihodki federacije od temeljnega prometnega davka za leto 1988 načrtovani v znesku 2.735,3 milijarde dinarjev, kar je 74,5% vseh
pričakovanih prihodkov iz tega naslova v letu 1988.
Pri oceni prihodkov od temeljnega prometnega davka smo
upoštevali tudi tole:
- da pripada federaciji 75% vseh ustvarjenih prihodkov od
prometnega davka, vendar bo na podlagi zakona o dopolnitvi
zakona o dopolnilnih sredstvih republikam in avtonomnim
pokrajinam v obdobju 1986-1990 (Uradni list SFRJ št. 21/87)
SAP KosoVo odstopljenih 20% ustvarjenega temeljnega prometnega davka na območju te pokrajine, kar pomeni, da bo
po izločitvi pripadlo federaciji 74,5% vseh prihodkov od
temeljnega prometnega davka;
- da so se nadrobne cene industrijskih in neživilskih proizvodov v obdobju januar-oktober
povečale v primerjavi z istim
obdobjem lani 106,6%.1)
- da prihodki od prometnega davka samo delno spremljajo
rast cen, ker je davek od prometa derivatov določen v absolutnem znesku, pri povečanju maloprodajnih cen cigaret pa so
bile zmanjšane stopnje prometnega davka, tako da rast cen ni
v enakem sorazmerju spremljala rasti davka od prometa cigaret.
Na podlagi teh predpostavk smo ocenili prihodke od prometnega davka v letu 1988, in sicer:
1) Statistične informacije Zveznega zavoda za statistiko št. 452 z dne
28. 10. 1987
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Vrsta prihodkov
1
Naftni derivati
Tobačni izdelki
Alkoholne pijače .
Avtomobili
Zdravila
Plačila pri uvozu in od JLA
Drugi proizvodi
Skupaj:

- mio din
proračunski prihodki federacije
Načrt poOcena 1988
3:2
proračunu
za leto 1987
2
3
4
310.144 499.523
161.06
176.894 254.343
143,78
225.884 388.592
172,03
104.002 183.121
176.07
1.415
2.458
173,71
30.545
53.715
175,86
769.016 1,353.516
176,01
1,617.900 2,735.268
169,06

Ustvarjeni prihodki od davka od prometa naftnih derivatov
so bili ocenjeni na podlagi ocenjene porabe naftnih derivatov
in veljavnih davčnih obremenitev. Z oceno teh prihodkov je
zajeto tudi povečanje davka od prometa naftnih derivatov
z dne 14. novembra 1987.
Prihodek od davka od prometa tobačnih izdelkov je načrtovan na podlagi ocenjene porabe cigaret in na podlagi veljavnih davčnih obremenitev.
Prihodek od davka od prometa alkohola in alkoholnih pijač
je za leto 1988 načrtovan na podlagi veljavnih davčnih obremenitev, ocenjene porabe obdavčenih alkoholnih pijač in
ocenjenega deflatorja v letu 1988.
Prihodki od davka od prometa avtomobilov so bili ocenjeni
na podlagi ocenjene porabe in deflatorja v letu 1988 ter na
podlagi veljavnih davčnih obremenitev.
Prihodek od davka od prometa zdravil je bil ocenjen
v skladu z ocenjenim deflatorjem v letu 1988 in z rastjo
prometa zdravil, ki se morajo obdavčiti.
Prometni davek pri uvozu in od JL.A je načrtovan na podlagi
ocenjenega prometa in ocenjenega deflatorja v letu 1988.
Davek od prometa drugih proizvodov obsega obdavčevanje
proizvodov za široko porabo, ki se obračunava po tarifni
številki 1. in od tarifne številke 7. do 14., razen davka od
prometa zdravi) in davka, ustvarjenega pri uvozu in od JLA.
Ocena teh prihodkov temelji na ocenjeni porabi, deflatorju
v letu 1988 in veljavnih davčnih obremenitvah.
Na podlagi navedenega izhaja, da bodo v letu 1988 proračunski prihodki federacije od temeljnega prometnega davka
ustvarjeni v znesku 2.735, 2 milijarde dinarjev, kar je za 69,1%
več od prihodkov, ocenjenih v proračunu federacije za leto
1987.
2. Zvezne upravne takse
Prihodki od zveznih upravnih taks so načrtovani na podlagi
veljavnih tarif zveznih upravnih taks, zaračunavale pa se bodo
za delo organov in sodišč federacije v letu 1988, in na podlagi
ustvarjenih prihodkov v obdobju januar-oktober 1987 v znesku 3,9 milijarde dinarjev.
Glede na tako majhno realizacijo prihodkov v letu 1987 je
ocenjena realizacija prihodkov od zveznih upravnih taks za
leto 1988.
Vrsta taks
1
1. Konzularne takse
2. Carinske takse
3. Druge zvezne upravne takse
4. Sodne takse
Skupaj:

Načrt po
proračunu
1987

Ocena
1988

6,900,0
585,0
94,8
0,2
7.580,0

7.500,0
600,0
104,8
0.2
8.205,0

mio din
3:2

108,7
102,6
110,6
100,0
108,3

3. Prihodki od carine in drugih uvoznih davčin
in taks
Ocena ustvarjenih prihodkov od carine in drugih uvoznih
davščin in taks za leto 1988 temelji na tehle predpostavkah:
- vrednosti uvoza blaga v letu 1988 po osnutku projekcije
poročevalec

Plamenih3"06 Jugoslavije za let0 1988 P° valutnih področjih
- oceni gibanja tečajev tujih vaiut v letu 1988 v skladu
z ocenjeno 2,2% povprečno mesečno rastjo domačih cen pri
proizvajalcih in 3,5% rastjo tujih cen pri proizvajalcih'
- da se povprečne stopnje obremenitve uvoženega blaaa
s carino in uvoznimi davščinami ter posebno takso v letu 1988
ne bodo bistveno spremenile v primerjavi s tistimi v letu 1987
enako raven
ca^nske in necarinske
zaščite tudi v letu 1988.
Na podlagi teh predpostavk je določena carinska osnova za
dnost uvoza s
?
konvertibilnega
področja
v znesku
'449.961 milijonov dinarjev,
s klirinškega
področja
pa
v znesku 5,248.533 milijonov dinarjev oziroma skupna carinska osnova za načrtovano vrednost uvoza blaaa v letu 1988
znaša skupaj 19,698.494 milijonov dinarjev
arin e! 23 l carinsk0
skCnipM1dI^?fi7«
i
°dinarjev, računano
osnovo so
na
skupaj
481.676 milijonov
po ocenjeni
povprečnih
OPn
0 POSamez nih namenih za
hl r i QB7 D A
, Je v
obdobje januar-oktom Jn f za ileto 1988 ocenjena
P° vPrečna
stopnja carinske obremenitve
višini 7,52%.
Prihodki od posebne davščine za izravnavo davčne obremenitve uvoženega blaga so ocenjeni na skupaj 991 663 miliče b d0 Stale stopn)e
° °
Povprečne obremenila„K.
davščino
po posameznih
ravni,5,03%.
doseženi
za obdobje januar-oktober
1987,področjih
oziroma na
v višini
Prihodki od davščin za carinsko evidentiranje so ocenjeni
v znesku 177.286 milijonov dinarjev ob domnevi, da se vrednost uvoza blaga, ki je bila oproščena te davščine, v strukturi
celotnega uvoza v letu 1988 ohrani na ravni, doseženi
v obdobju januar-oktober 1987. Ob tej domnevi bi povprečna
stopnja obremenitve s to davščino znašala 0 90%
. Prlh?dk
io°odr^Sebne takse za "voženo blfco so načrtovani
?. u 529.535,3 milijona dinarjev.
Višina prihodkov iz tega naslova je ocenjena na podlaoi
predpostavke, da delež proizvodov, ki so oproščeni te takse
v celotnem uvozu ostane na ravni, doseženi v obdobju januar-oktober 1987.
Glede na navedeno so prihodki od carine in drugih uvoznih
davščin in takse od vrednosti uvoza blaga, predvideni
v osnutku projekcije plačilne bilance Jugoslavije za leto 1988
ocenjeni na skupaj 3,180.160,3 milijona dinarjev
Poleg teh prihodkov se načrtujejo tudi prihodki iz naslova
uvoza po občanih ter prihodki, realizirani v poštnem in potniškem prometu, v znesku 100 milijard dinarjev, kar skupa,
s predhodnimi prihodki znaša 3,280.160,3 milijona dinarjev.

Prihodki, ustvarjeni iz tega naslova, se razporejajo za kritje
proračunskih odhodkov federacije in za potrebe gospodarstva, razen prihodkov od posebne takse za uvoženo blago ki
na podlagi zakona o posebni taksi v celoti pripadajo proračunu federacije.
Ocenjeni prihodki za leto 1988, ki se razporejajo po določenem odstotku za proračun federacije in za potrebe gospodarstva, znašajo torej 2,750.625 milijonov dinarjev.
Na podlagi osenjenih možnosti za zagotovitev virov sredstev za kriterije skupnega obsega proračunskih odhodkov
federacije za leto 1988 ter za zagotovitev sredstev za potrebe
gospodarstva predlagamo, naj odstotek izločanja teh prihod-'
kov za potrebe gospodarstva znaša 51,79% ali 1 424 548 7
milijona dinarjev.
Proračunu federacije za leto 1988 bi od prihodkov iz teqa
naslova po izločitvi dela prihodkov v višini 5% (66 303 8)
pripadlo 1,259.772,5 milijona dinarjev za kritje tečajnih razlik
pri Narodni banki Jugoslavije. K temu znesku prihodkov se
dodajo ocenjeni realizirani prihodki iz naslova posebne takse
za uvoženo blago, tako da prihodki, ki pripadajo proračunu
federacije za leto 1988, znašajo skupaj 1,789.307,9 miliiona
dinarjev oziroma po posameznih oblikah:
"" carina
704 247 9
- posebna davščina za izravnavo davčne obremenitve
uvoženega blaga
471.305 7
davščina za carinsko evidentiranje
fu iq« q
- ležnina
pOO
posebna taksa za uvoženo blago
529 535 3
Skupaj:
1,789.307,8

4. Prihodki organov in organizacij federacije
Prihodki, ki jih s svojo dejavnostjo ustvarijo organi in orga
nizacije federacije na podlagi posebnih predpisov pripadajo
proračunu federacije v skladu z 32. členom zakona o financiranju federacije.
Na podlagi načrtov in predračuna organov in organizacij, ki
ustvarjajo prihodke, je ocenjeno, da bodo prihodki ustvarjeni
iz tega naslova znašali 40 milijard dinarjev
5. Drugi prihodki
Drugi proračunski prihodki federacije so prihodki iz
naslova prodaje blaga, odvzetega v carinskih in deviznih
prekrških, prihodki od denarnih kazni ter prihodki, ustvarjeni
iz naslova vračila neporabljenih sredstev, razporejenih s proračunom federacije, ali več razporejenih prihodkov, vrnjenih
v proračun federacije na podlagi odločbe proračunske
inspekcije Zveznega sekretariata za finance.
Na podlagi teh prihodkov, ustvarjenih v letu 1987, je ocenjeno, da bo v letu 1988 ustvarjenih 20 milijard dinarjev.
6. Prispevki SR in SAP
Prispevki socialističnih republik in socialističnih avtonomnih pokrajin so določeni na podlagi-34. člena zakona o finan'ec*erac'je v višini razlike med skupnim zneskom
odhodkov v proračunu federacije in skupnim zneskom izvirnih prihodkov federacije, ki se razporedijo v proračun federacije.
Skupni znesek prispevkov je določen v višini 1.177,0 milijarde dinarjev. To pomeni, da smo si prizadevali, da se delež
prispevkov v proračunu federacije za leto 1988 zmanjša v primerjavi z deležem prispevkov SR in SAP v proračunu federacije za leto 1987.
Prispevki SR in SAP so razporejeni na posamezne republike
in avtonomni pokrajini v skladu s 35. členom zakona o financiranju federacije in na podlagi podatkov Zveznega zavoda za
statistiko o ustvarjenem družbenem proizvodu za leto 1986
(indeks št. 10/87), in sicer:
SR in SAP

Družb, StrukturaPrispevek SR in
proizv. za
SAP (tisoč din)
leto 1986
(mio din)
1. SR Bosna in Hercegovina
2,979.705
13,47 158,547.827
2. SR Črna gora
457.983
2,07
24,364.811
3. SR Hrvatska
5,466.091
24,71 290,847.572
4. SR Makedonija
1,272.422
5,75
67,680 030
5. SR Slovenija
3,881.087
17,54 206,453.318
6. SR Srbija izven SAP
5,191.618
23,47 276,252.227
7. SAP Kosovo
516.454
2,33
27,425.125
8. SAPVoivodina
2,359 169
10,66 125,472.890
Skupaj
22,124.529
100,00 1.177,044.000
Na podlagi 7 člena zakona o dopolnitvah sredstev republikam in avtonomnim pokrajinam v obdobju 1986-1990
st S RJ
&
75/85
in 21/87)
prevzemajo
80%obveznost
prispevka
SAP Kosovo ^drugeit-SR
in SAP
Vojvodina
kot svojo
SR in SAP
1. SR Bosna in
Hercegovina
2. SR črna Gora
3. SR Hrvatska
4. SR Makedonija
5. SR Slovenija
6. SR Srbija
(izven SAP)
7. SAP Kosovo
8. SAP Vojvodina
Skupaj:

Prispevek
SR in SAP

Zmanjšanje

Olajšave
SAP
Kosovo

- tisoč din Prispevki
skupaj

158,547.827
3.025.833 161,573.660
24.364 811
464.995
24,829 806
290.847.572
5,550.731 296,398 303
67,680.030
1.291.651
68.971.681
206,453.518
3.940 098 210.393.616
276,252.227 21.940.100 5.272.183 281,524 410
27,425.125
5,485 025
125.472,890
2,394.609 127,867 499
1.177.044.000 21,940.100 21,940.100 1.177,044.000
★ *
Na podlagi navedenega so ocenjeni proračunski prihodki
federacije za leto 1988 v naslednjih tabelah:

poročevalec
19

Vrsta prihodkov

mio din
Ocena Struk- Indeks
1988 tura
4:2

Načrt po Strukproračunu tura
198/
1,617.900 52,5 2,735.268,0
7.580
0,2
8,205,0
749.300 24,31,789.307,8
22.500
0,7 40.000,0
25.008
0,8 20.000,0
662.144' 21,51,177.044,0

1. Prometni davek
47,4
2. Zvezne upravne
0,1
takse
31,0
3. Carina in druge
0,7
uvozne davščine in
0,4
takse
20,4
4. Prihodki organov in
a
organizacij federacije '
5. Drugi prihodki
6. Prispevki SR in SAP
3,084.432' 100,0 5,769.824,8 100,0
Skupaj:

169,1
108,2
238,8
177,8
80,0
177,8

187,1

Skupna sredstva, potrebna za financiranje funkcij in obveznosti federacije za leto 1988, znašajo torej 5.769,8 milijarde
dinarjev.
1

Brez pobota z dopolnilnimi sredstvi.

PRORAČUNSKI PRIHODKI FEDERACIJE
Stru- Prorač. 1988
ktura

Prorač. 1987
1
1 Prometni davek
od tega:
- naftni derivati
- tobačni izdelki
- alkoholne pijače
- avtomobili
- zdravila
- plač. pri uvozu in od JLA
- drugi proizvodi
2. Zvezne upravne takse
od tega:
- konzularne takse
- carinske takse
- druge upravne takse
- sodne takse

1,617.900 100,0 52,5
310.144
176.894
225884
104.002
1.415
30.545
760.016
7,580

mio din
Stru- Indeks
ktura

19,2
10,9
14,0
6,4
0,1
1.9
43,6
100,0 0,2

6.900,0 91,0
585,0 7,1
94,8 1,3
0.2 0.0

2,735.268 100,0 47,4

169,1

499.523
254.343
388.592
183.121
2.458
53.715
1,353.516
8.205

161,1
143.8
172.0
176.1
173,7
175.9
176,0
108,3

18,3
9,3
14,2
6,7
0,1
1,9
49,5
100,0 0,1

7,500,0 91,4
600,0 7,3
104,8 1,3
0.2

108,7
102,6
110,5
100,0

749.300
3. Carinske in druge takse
od tega:
311.921
- carina
- posebna davščina za
199.263
izravnavo davčne obremenitve
35.727
- davščina za carinsko evidenl.
20
- ležnina
- posebna taksa za uvoženo
202.369
blago
22.500
4. Prihodki organov
25.008
5. Drugi prihodki
662.144'
6. Prispevki SR in SAP
3,084.432'
Skupaj
' Brez pobota z dopolnilnimi sredstvi

100,0 24,3 1,789.307,8 100,0 31,0

238,8

41,6

704.247,9 39,4

225.8

26,6
4,8
0,0

471.305,7 26,3
84.198,9 4,7
20,0 0,0

236,5
235,7
100,0

27,0

529.535,3 29,6
0,7
40.000,0
20.000,0
0,4
20,4
21,5 1,177.044,0
100,00
100,00 5,769.824.8

261.7
177.8
80,0
177,8
187,1

BILANCA PRORAČUNSKIH ODHODKOV
FEDERACIJE ZA LETO 1988
Namen

1987 Struktura

mio din 1988 Struk- Indeks
tura
4:2

1. Sredstva za
financiranje JLA
1,997.375,0 64,8 3,840.059,6
2. Gospo, manj razviti'
232.308,-3
7,5 446.775,7
3. Pokojninsko in
invalidsko zavarovanje
2.115,3
0,1
3.815,8
- dop. sred. SR C. Gori
- benefic. pok. borcev
275.500,0
8,9 474.596,1
6,4 355.497,9
- vojaške pokojnine
197.060,9
4. Varstvo invalidov
122.360,9
4.0 220.801,7
5. Sredstva za delo
zveznih organov
<
187.760,0
6,1 334.450,5
6. Družbenopolitične '
8.517,1
8,0
10.156,0
organizacije
7. Plačilo SDKJ
594,0
0,0
831,0
8. Sredstva za materialne
0,7
30.164,0
20.970,0
rezerve
9. Financ, tehn.
tehnološke modernizacije
8.060,0
0,2
15.402,0
federacije
10. Stalna proračunska
rezerva federacije
0.0
900,0
250,0
11. Tekoča proračunska
0,0
4.200,0
rezerva
12. Dolg. obv. iz prejšnjih
32.174.1
1.0
let
31.560,8
Skupaj:
3,084.432,3 100.0 5,769.824.8
' Brez pobota s prispevki SR in SAP.

66.6
7.7

192,3
192,3

0,1
8,2
6,1
3,8
5,8
0,2
0,0
0,5

180,4
172,2
180.4
180.5
178,1
119,2
139,9
143,8

0,3

191,1

0,0
0.1
0.6
100,0

360,0
101,9
187,1

OSNUTEK ODLOKA
o ciljih in nalogah skupne emisijske in denarne politike in
skupnih temeljih kreditne politike v letu 1988 (ESA-369)
Na podlagi S. točke prvega odstavka 281. člena in 2. točke
drugega odstavka 286. člena ustave Socialistične federativne republike Jugoslavije in v zvezi z 20. členom zakona
o denarnem sistemu (Uradni list SFRJ, št. 49/76, 61/82 in 71/
86) je Skupščina SFRJ na seji Zbora republik in pokrajin
z dne
1987. leta sprejela
ODLOK
o ciljih in nalogah skupne emisijske in denarne
politike ter skupnih temeljih kreditne politike
v 1988. letu
1. S Skupno emisijsko in denarno politiko ter skupnimi
temelji kreditne politike se bo v 1988. letu podpiralo uresničevanje temeljnih ciljev družbenoekonomskega razvoja, določenih v resoluciji o uresničevanju družbenega plana Jugoslavije
za obdobje od 1986 do 1990. leta v letu 1988 (v nadaljnjem
besedilu: resolucija za 1988. leto).
2. Za uresničevanje ciljev iz 1. točke tega odloka bo

Narodna banka Jugoslavije zagotovila, da bo letna stopnja
rasti denarne mase znašala največ do 27%, dinarski plasmaji
bank pa največ do 21%.
Za uresničevanje nalog iz prvega odstavka" te točke bo
Narodna banka Jugoslavije uporabila širšo strukturo razpoložljivih instrumentov monetarno-kreditnega urejanja, s čimer
se bodo ustvarili pogoji za postopno opuščanje omejevanja
rasti bančnih plasmajev kot trajnega ukrepa. Ce se s širšo
uporabo strukture instrumentov monetarno-kreditnega urejanja ne more zagotoviti uresničevanje nalog iz prvega
odstavka te točke, sme Narodna banka Jugoslavije izjemoma
uporabiti inštrument omejevanja rasti dinarskih plasmajev
bank za določeno obdobje med letom.
3. Če bodo gospodarska gibanja, predvsem gibanja cen,
odstopala za več kot 5% točk od predvidene rasti, na podlagi
katere so določene stopnje rasti denarnih agregatov iz 2.
točke tega odloka, bo Narodna banka Jugoslavije opravila
ustrezno prilagoditev, tako da se bo zadržala predvidena 20%
stopnia restriktivnosti.
poročevalec

4. Da bi se uresničili cilji ekonomske politike, se bo zagotovila podpora oankam iz primarne emisije za selektivno kreditiranje za prednostne namene, in to: za izvoz blaga in storitev
na konvertibilno področje, proizvodnjo; za zaloge in blagovne
rezerve pšenice, koruze, sladkorne repe in sladkorja, oljnic
(vključno s sojo), surovega jedilnega olja, tobaka, neoluščenega riža in riža; za vzgojo rasnega priplodnega podmladka
v živinoreji, družbeno organizirano pitanje živine (goveda
svinj in ovac), proizvodnjo mleka in proizvodnjo ter zaloae
umetnih gnojil.
5. Narodna banka Jugoslavije bo z ukrepi za izvajanje
denarno-kreditne politike spodbujala usmerjanje plasmaja
bank za prioritetne namene iz 4. točke tega odloka.
6. Z namenom vzdrževanja rasti denarne mase in dinarskih
plasmajev bank v okvirih iz 2. točke tega odloka ter zaradi
spodbujanja bank za kreditiranje prioritetnih namenov iz 4.
točke tega odloka, bo Narodna banka Jugoslavije predpisovala različne stopnje rasti dinarskih plasmajev bank za posamezne vrste plasmajev.
7. Z uporabo inštrumentov obvezne rezerve za rast dinarskih plasmajev bank bo Narodna banka Jugoslavije predpisovala nižje diferencirane stopnje obvezne rezerve pri določenih
kreditih iz 4. točke tega odloka.
8. Primarna emisija se bo prek plasmajev narodnih bank
uporabljala za dajanje kreditov bankam za namene iz 4. točke
tega odloka na podlagi določenih listin, ki izvirajo iz blagovno-denarnih poslov organizacij združentega dela, zaradi
spodbujanja usmerjanja plasmajev bank za te namene. Primarna emisija se bo prek plasmajev narodnih bank uporabljala tudi za nakup kratkoročnih prenosljivih vrednostnih
papirjev, ki jih izdajajo organizacije združenega dela
s področja gospodarstva ali njihove interne banke za posle
nakupa in prodaje blaga ter za izvajanje storitev v Jugoslaviji
in za dajanje kreditov bankam na podlagi teh papirjev.
9. Plasmaji iz sredstev družbenopolitičnih skupnosti, deponiranih pri narodnih bankah republik in narodnih bankah
avtonomnih pokrajin, se bodo uresničevali v okvirih rasti
skupnih dinarskih bančnih plasmajev iz 2. točke tega odloka.
Narodne banke republik in narodne banke avtonomnih
pokrajin bodo dajale plasmaje iz prvega odstavka te točke
izključno prek bank za namene, ki se določijo s kreditno
politiko republik oziroma avtonomnih pokrajin vendar
v skladu s skupnimi temelji kreditne politike iz tega odloka pri
čemer se lahko ti plasmaji pri vsaki narodni banki dvigujejo
najveodo višine razpoložljivih sredstev, obrestne mere na te
plasmaje pa morajo biti v skladu s politiko realnih pozitivnih
obrestnih mer iz 10. točke tega odloka.
10. Skladno z opredelitvami v družbenem planu Juaoslavije za obdobje od 1986. do 1990. leta m z opredelitvami
v resoluciji za 1988. leto se bo nadaljevala politika realnih
pozitivnih obrestnih mer. Realno pozitivnaobrestna mera je
tista obrestna mera, ki je najmanj za eno odstotno točko višja
od letne stopnje inflacije, izračunane na podlagi povprečne
rasti cen na drobno v preteklih 3 mesecih, brez učinka enkratnega spreminjanja cen
zaradi odpravljanja disparitet cen
v novembru 1987. leta.1
Usklajevanje obrestnih mer s stopnjo inflacije določeno
v smislu drugega odstavka te točke, se bo izvajalo mesečno.
Eskontna stopnja Narodne banke Jugoslavije bo večja za

I. Ustavna podlaga za izda/o odloka
Ustavna podlaga za Izdajo odloka je 5. točka prvega
odstavka 281. člena ustave SFRJ, po kateri federacija po
zveznih organih ureja monetarni sistem, določa politiko emisije denarja in zagotavlja njeno izvajanje ter ureja temelje
kreditnega in bančnega sistema.
Na podlagi 2. točke drugega odstavka 286. člena ustave
SFRJ je za sprejetje tega zakona pristojen Zbor republik in
pokrajin Skupščine SFRJ.
II. Ocena stanja na področju, ki ga je treba urediti
z odlokom, in razlogi za njegovo izdajo
Po 20. členu zakona o denarnem sistemu določi Skupščina
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2% točki od letne stopnje inflacije, določene v smislu drugega
odstavka te točke. Narodna banka Jugoslavije bo najkasneje
do 5. v mesecu sporočila višino eskontne stopnje za tekoči
mesec.
Obrestna mera na vse plasmaje iz primarne emisije in na
druge terjatve Narodne banke Jugoslavije se bo določala na
ravni eskontne stopnje
Izjeme določbe 5. odstavka te točke bodo obrestne mere za
plasmaje iz primarne emisije za prioritetne namene iz 4. točke
tega odloka, ki se bodo določale diferencirano na nižji ravni
glede na eskontno stopnjo, in sicer:
1) za kredite za izvoz blaga in storitev na konvertibilno
področje v višini 75% od eskontne mere;
2) za kredite za proizvodnjo, zaloge in rezerve pšenice
koruze, sladkorne pese in sladkorja, oljnic (vključno s sojo) in
surovega olja, neoluščenega riža, riža in tobaka ter za proizvodnjo in zaloge umetnih gnojil - v višini 65% od eskontne
mere;
3) za kredite za pitanje živine (govedi, svinj in ovac), za
proizvodnjo mleka in za vzgojo rasnega priplodnega podmladka - v višini 25% od eskontne mere.
Diferencirane obrestne mere iz 6. odstavka te točke se bodo
postopno odpravljale v skladu z zagotavljanjem realnih virov
sredstev za subvencioniranje dela obresti
Obrestne mere bank za depozite, vezane na več kot 30 dni
se bodo določale najmanj v višini stopnje inflacije v smislu
drugega odstavka .te točke.
Obrestna mera bank na določene depozite bo enotna ne
glede na to, kdo je deponent.
Za devizne depozite občanov in devizne hranilne vloge
bodo banke plačevale obresti po obrestnih merah v državi
domicilne valute, povečanih za najmanj 2% točki za depozite
in hranilne vloge na vpogled, za najmanj 4% točke pa za
vezane depozite in hranilne vloge.
Na znesek kredita iz primarne emisije in kreditov bank, ki jih
banke in drugi uporabniki družbenih sredstev niso vrnili
v dogovorjenem roku oziroma za tista sredstva, ki se uporabljajo v nasprotju s predpisi oziroma nenamensko, se plača
obresti po stopnji v višini 150% eskontne mere Narodne
banke Jugoslavije.
Bankam oziroma drugim uporabnikom družbenih sredstev,
za katere se ugotovi, da uporabljajo kredite v smislu 11.'
odstavka te točke, se bodo ustavili novi krediti, in to najmanj
za tri mesece.
Narodna banka Jugoslavije bo predpisala, kaj se šteje za
nenamensko uporabljanje kreditov iz 11. odstavka te točke.
11. Banke lahko dajejo kredite občanom na podlagi prodaje deviz občanov, in to samo za nakup in izgradnjo stanovanj ter za gradnjo, nakup in opremo obrtnih delavnic, kmetijskih in poslovnih objektov in drugih poslovnih objektov za
opravljanje redne dejavnosti občanov, in to samo kot dokumentacijske kredite z gotovinskimi izplačili v višini največ
10% zneska danega kredita.
12. Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v uradnem
listu SFRJ, uporablja pa se od 1. januarja 1988. leta.
1

Med usklajevanjem osnutka odloka se bo preučila tudi druca
alternativa rešitve glede modela za usklajevanje obrestnih mer

SFRJ vsako leto hkrati s sprejetjem planskih dokumentov
s posebnih odlokom cilje in naloge skupne emisijske in
denarne politike ter skupnih temeljev kreditne politike.
V skladu s temeljnimi cilji in nalogami ekonomske politike,
ki so določeni v resoluciji o družbenoekonomskem razvoju,
se z odlokom o ciljih in nalogah skupne emisijske in denarne
politike ter skupnih temeljev kreditne politike za leto 1988
določijo glede rasti denarne mase in dinarskih bančnih plasmajev kvantitativni cilji in naloge skupne emisijske in
denarne politike v letu 1988. Poleg tega se z omenjenim
odlokom določijo politika usmerjanja primarne emisije, politika bančnih plasmajev, selektivne naloge monetarno kreditne politike in politika obrestnih mer.
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III Načela, po katerih mora biti urejen odnos na področju, ki
ga ureja ta odlok, namen, ki ga želimo doseči, in posledice
predlaganih rešitev
Ta odlok temelji na načelu, da se s skupno emisijsko in
denarno politiko ter s skupnimi temelji kreditne politike, skupaj z ustreznimi ukrepi z drugih področij ekonomske politike,
podpira uresničevanje temeljnih ciljev družbenoekonomskega razvoja, predvidenih v resoluciji za leto 1988, in to
predvsem zmanjšanje inflacije, zbinanjeekonomsko ravnotežje in ustrezna gospodarska rast ter zaposlenost. Kljub
precejšnji kontradiktornosti teh ciljev z vidika monetarnokreditne politike je poudarek na njenem protiinflacijskem
značaju. Zato se bo izvajala restriktivna monetarno-kreditna
politika, tako da bo rast denarne mase in ostalih depozitov
počasnejša od rasti obsega denarnih transakcij.
TEMELJNE PREDPOSTA VKE
Ocenjuje se, da bo uspešnost protiinflacijske monetarnokreditne politike v veliki meri odvisna tudi od drugih inštrumentov ekonomske politike. Zaželjeni učinki se lahko uresničijo samo, če se bodo izvajali ustrezni ukrepi v fiskalni politiki,
politiki delitve in drugo. Vzporedno s tem pa se morajo zapreti
tudi vsi preostali kanali »sive« emisije in zagotoviti rigorozna
finančna disciplina.
Temeljne predpostavke o gospodarskih gibanjih, odločilnih
za opredelitev kvantitativnih nalog monetarno-kreditne politike, so:
-da bo realni družbeni proizvod v 1988. letu večji za 2%,
-da bo v plačilnih bilanci države ustvarjen presežek v znesku 245 milijonov dolarjev,
-da se bosta realno zmanjšali splošna in skupna poraba,
medtem ko bi se investicije povečale,
-da bo rast cen na drobno na decembrski ravni znašala
približno 32% rast cen proizvajalcev industrijskih proizvodov
pa približno 29%.
Gibanje monetarno-kreditnih agregatov
Iz temeljnih predpostavk odločujočih gospodarskih gibanj
izhaja, da bi bil v 1988. letu obseg denarnih transakcij večji za
34% glede na decembrsko raven. Ocenjuje se, da bi bilo
v takšnih pogojih potrebno računati s stopnjo restriktivnosti
največ 20% pri denarni masi in približno 19% pri celotnem
depozitu. Večja stopnja restriktivnosti ne bi mogla zagotoviti
ustrezne podpore uresničevanju temeljnih ciljev ekonomske
politike Iz takšne stopnje restriktivnosti izhaja, da bi se
denarna masa povečala največ za 27%, medtem ko bi se
celotni depozit povečal za 25,5%. Takšna rast denarne mase
in celotnega depozita bi bila nekajkrat nižja od rasti,, s katero
se računa v letu 1987, tako da je visoka stopnja restriktivnosti
monetarno-kreditne politike, razvidna predvsem glede na
gibanje v letu 1987.
Kazalci gospodarskih in monetarno-kreditnih gibanj
— stopnje rasti —
1983

1984

1985

1986

1987 1988
(ocena) (plan)

Nominalni družbeni
proizvod
39,0 55,6 78,4 95,0
Realni družbeni
proizvod
-1,3
2,0
0,7
3,6
0,6
2.0
Cene na drobno
(XII/XII)
58,4 52,4 79,5 92,0 147,7 32,0
Obseg denarnih
transakcij'
56,3 55,4 80,8 98,9 148,6 34,0
Denarna masa (M,) 2
20,1 50,0 53,0 91,0 80,0 27,0
Mere restriktivnosti
-64,3 -9,7 -34,4 -8.0 -46,2 -20,6
Celotni depozit (M4r
37,7 49,6 62,3 80,3 98,0 27,5
Stopnja restriktivnosti -33,0 -10,5 -22,9 -18,8 -34,1 -19,1
1) Obseg denarnih transakcij je izračunan na podlagi gibanj realnega družbenega proizvoda in cen na drobno na decembrski ravni.
To je narejeno zaradi tega, da bi se lahko primerjalno z gibanji
monetarnih agregatov, ker so le-ti prikazani na decembrski ravni.
2) Stopnja restriktivnosti je izračunana tako, da se stopnja rasti
denarne mase deli s stopnjo rasti obsega denarnih transakcij in ta
odstotek se odšteje od sto.
3) Celotni depozit (M„) zajema celotna likvidna sredstva - M3, prav
tako pa tudi vse dolgoročne depozite, vrednostne papirje in združena sredstva.
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Glede na navedeno, bi se denarna masa v 1988. letu lahko
povečala za približno 2.000 milijard dinarjev ali 27% glede na
decembrski ravni. To je precej manj od rasti, s katero se
računa v letu 1987, prav tako pa tudi glede na nekaj prejšnjih
let. Poleg tega je potrebno upoštevati, da je počasnejša rast
denarne mase od rasti obsega denarnih transakcij bila uresničena tudi v prejšnjih letih in da bo posebno visoka razlika
uresničena v letu 1987. Namreč, računa se, da bi stopnja
restriktivnosti v 1987. letu lahko znašala več kot 45%. V letu
1988 tako ne bo presežkov denarja, ki bi lahko ublažili načrtovano restriktivnost za leto 1988. Poleg tega je potrebno tudi
upoštevati,, da se v 1988. letu računa tudi z nadaljnjim zmanjševanjem neregularnih tokov denarne emisije. Zmanjšanje
neregularnih tokov bo po svoje prav tako delovalo v smeri
povečanja restriktivnosti monetarno-kreditne politike.
Ocena gibanj nemonetarnih depozitov (hranilnih, omejenih,
deviznih in drugih depozitov) izhaja predvsem iz načrtovanih
sprememb v politiki obrestnih mer in tudi od predvidenih
učinkov tečajnih 'razlik, ki bodo nastale zaradi nadaljnje
depresiacije deviznega tečaja dinarja. Pri tem se je izhajalo iz
tega, da se bo v 1988. letu začela uporabljati nova metodologija obračuna obrestnih mer. Slednja izhaja iz gibanja cen na
drobno, namesto dosedanje metodologije, ki izhaja iz cen
proizvajalcev industrijskih proizvodov. Prav tako se izhaja
tudi iz predpostavke, da se bodo obrestne mere prilagajale
vsak mesec, čeprav bo vključeno gibanje cen iz predhodnih
treh mesecev. Računa se tudi, da bo realna pozitivna obrestna
mera obračunana za depozite, vezane za več kot mesec dni,
medtem ko se dosedaj pozitivna obrestna mera obračunava
za depozite, vezane za več kot tri mesece. To naj bi prispevalo
k večjemu porastu depozitov in zmanjšanju depozitov na
vpogled. To naj bi v določeni meri učinkovalo tudi, da bi se
dvigovalo manj denarja oziroma naj bi vplivalo, da bi denar
manj ležal na žiro računih in bi se bolj vezal.
Prav tako so v obračun vključeni tudi možni učinki, ki se
bodo pojavili zaradi tega, ker se bodo za določeno vrsto
depozita uporabljale enotne obrestne mere. Narmeč, znano
je, da so do sedaj banke negospodarstvu zaračunavale 50%
manjšo obrestno mero za vezane depozite, glede na obrestno
mero, ki so jo plačale gospodarstvu in občanom. Sedaj bodo
te obrestne mere izenačene in se bodo enotno uporabljale.
Ocenjuje se, da bo tudi to vplivalo na gibanje vezanih depozitov pri bankah.
Za devizne depozite se je izhajalo iz ocene, da bi le-ti bili
lahko v letu 1988 realno večji za približno 100 milijard dinarjev, njihova rast pa bi bila nominalno precej večja zaradi
depresiacije deviznega tečaja dinarja, ki naj bi znašala približno 29%. kolikor naj bi znašala tudi rast cen proizvajalcev
industrijskih proizvodov.
Upoštevajoč vse omenjene spremembe v politiki obrestnih
mer, prav tako pa tudi druge dejavnike, ki lahko vplivajo na
gibanje nemonetarnih depozitov, se ocenjuje, da bi bili dinarski nemonetarni depoziti v 1988 letu lahko večji za 1.470
milijard dinarjev ali 23,1% glede na decembrsko raven, medtem ko bi bili devizni depoziti lahko večji za 3.935 milijard
dinarjev ali 30,0%, od tega se največji del nanaša na tečajne
razlike.
Če se obravnavata gibanje denarne mase in nemonetarnih
depozitov skupaj, bi rast celotnih depozitov v 1988. letu znašala 7.405 milijard dinarjev aH 27,5% glede na decembrsko
raven. Izenačena odstotna rast celotnega depozita in denarne
mase se kaže zaradi zelo podobnih povprečnih obrestnih mer
za depozite in odstotka depresiacije, s katerimi se računa
v letu 1988 in odstotka rasti denarne mase, ki ustreza predvideni stopnji restriktivnosti monetarno-kreditne politike in
obravnavanja bistveno nespremenjenega obnašanja bank in
Narodne banke Jugoslavije, ko gre za vprašanja tečajnih
razlik.
Projekcija gibanj deviznih transakcij bank s tujimi naročniki
izhaja iz prej pojasnjenih učinkov transakcij plačilne bilance
in ocenjenih učinkov v smeri kreiranja denarne mase po
nespremenjenih tečajih dinarja glede na ostale valute. Če pa
se v obračun vključijo učinki spremembe tečaja, se situacija
spremeni. Tako se ocenjuje da bo neto devizna pasiva bank
v 1988. letu večja za 3.950 milijard dinarjev oziroma za 28,2%
glede na konec 1987. leta, po njenem povečanju 8.450 milijard
oziroma 151,8%, kolikor naj bi znašala v 1987. letu.
Gibanje ostale neto aktive bank kaže, da bi se le-ta v 1988.
letu lahko nominalno povečala za znesek 4.975 milijard dinarporočevalec

Iev ali 33,9%, in to ob koncu 1988. leta,glede na konec 1987.
letal Takšna rast se pojavlja izključno kot učinek obračunanih
in časovno razmejenih tečajnih razlik, ker se brez tečajnih
razlik računa, da bi bila ostala aktiva neznatno zmanjšana. Iz
tega sledi, da se v tej projekciji ne računa z večjimi spremembami pri pokrivanju tečajnih razlik. Usmeritev je, da se pokrivajo realizirane tečajne razlike, medtem ko bi se obračunane,
toda nerealizirane tečajne razlike, časovno razmejevale.
Da bi se zagotovila predvidena rast denarne mase ob upoštevanju ocenjenega gibanja nemonetarnih depozitov, neto
devizne pasive bank iz odnosa s tujino in ocenjenega gibanja
ostale neto aktive bank, izhaja, da bi bilo potrebno v letu 1988
zagotoviti rast plasmajev bank za 6.390 milijard dinarjev ali
24,3% glede na decembrsko raven. Glede na to, da se pri
deviznih kreditih bank računa z določeno realno rastjo, prav
tako pa tudi s precej visokimi učinki rasti teh kreditov zaradi
spremembe deviznega tečaja, bi se le-ti lahko i/ letu 1988
povečali za 2.900 milijard dinarjev ali 30,4% glede na decembrsko raven. Tako se lahko dinarski plasmaji bank v 1988. letu
ne bi smeli povečati nad omenjeno raven, če želimo, da
denarna masa in celotni depoziti bank ne presežejo ocenjene
stopnje rasti.
Tokovi oblikovanja denarne mase

Stanje
31.12.
1987
Bančni plasmaji 26.231
- dinarski
plasmaji
16.678
- devizni
plasmaji
9.553
Ostala neto aktiva 14.692
Nemonetarni
depoziti
19.504
- dinarski
depoziti
6.376
- devizni
depoziti
13.128
Neto devizna
pasiva
14.018
Denarna masa
7.401
(M,)
Vsi depoziti (M4) 26.905

Spremembe v milijardah Odstotne spremembe
XII /XII
1986 Ocena Plan 1986 1987 1988
1987 1988
4.515
3.222
1.293
3.358
3.852
1.762
2.090
2.162
1.859
5.711

12.090 6.380
6.150 3.480
5.940 2.900
10.445 4.975
10.580 5.405
2.600 1.470
7.980 3.935
8.450 3.950
3.505 2.000
14.085 7.405

62,7
71.0
48.4
101,4
75.9
87.5
68.3
63,5
91.2
80.3

85.5
58.4
164,4
245,9
118,6
68.9
155,0
151.8
90,0
109.9

24.3
20.9
30.4
33,9
27,7
23.1
30,0
28.2
27,0
27.5

Takšna rast dinarskih bančnih plasmajev je precej manjša
(in to ne samo relativno, temveč tudi absolutno) od rasti,
s katero se računa v letu 1987. Da bi se zagotovilo uresničevanje planirane rasti plasmajev bo potrebno precej spremeniti
kreditno politiko, predvsem, če se upošteva, da se bodo
morali postopoma ukiniti tudi kreditni limiti. Upoštevajoč, da
so bili v letu 1987 in v prejšnjih letih krediti predvsem namenjeni za prioritete v izvozu in kmetijstvu, je očitno, da v precej
spremenjenih pogojih tega ne bo mogoče zagotoviti in da je
potrebno najti optimalne rešitve.
Primarna emisija
Če izhajajo iz določenih okvirov rasti denarne mase in
bančnih plasmajev ter vseh tokov oblikovanja denarne mase,
je potrebno podrobneje proučiti tudi tokove kreiranja primarnega denarja. Analiza avtonomnih tokov priliva in odliva primarnega denarja kaže, da bi v spremenjenih pogojih lahko
pričakovali precej manjši odliv primarnega denarja z žiro
računov bank. Računa se, da bi ta odliv znašal približno 640
milijard dinarjev, glede na odliv, ki naj bi v 1987. letu znašal
približno 1.164 milijard.
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Avtonomni tokovi priliva in odliva primarnega denarja
— spremembe v milijardah —
1986

1987
1988
(ocena) (plan)
Depoziti poslovnih partnerjev
-17
55
-610 -1.198 -710
-196 -713 -280
-57
-88
-20

NBJ
Gotovina v obtoku
Obvezna rezerva
Ostali depoziti bank pri NBJ
Neplasirana
sredstva narodnih
bank po dep. DPS
27
Ostali tokovi
-18
898
370
Skupaj:
-871 -1.164 -640
Spremembe na žiro računih
bank
79
101
Za kreiranje tokov primarnega denarja se je izhajalo iz
ocenjenih avtonomnih tokov odliva primarnega, prav tako pa
tudi iz ocenjene potrebne ravni likvidnih sredstev, tako da bi
bilo potrebno s tokovi kreiranja zagotoviti dodatno rast primarnega denarja 640 milijard dinarjev. Glede na kreiranje
primarnega denarja in na podlagi deviznih transakcij Narodne
banke Jugoslavije s tujimi komitenti v zvensku 190 milijard
(pri tem se ne upošteva učinkov tečajnih razlik), se vidi, da bi
bilo potrebno z monetarno-kreditnimi ukrepi Narodne banke
Jugoslavije zagotoviti dodatno ustvarjanje primarnega
denarja v znesku 450 milijard dinarjev, glede na 1.080 milijard,
kolikor naj bi znašalo dodatno ustvarjanje v 1987. letu.
Iz tega izhaja, da bi se plasmaji narodnih bank v 1988. letu
lahko povečali največ za 450 milijard dinarjev in da bi bilo to
dovolj, da se zagotovi planirana rast bančnih plasmajev, predvsem dinarskih plasmajev.
Tokovi kreiranja primarnega denarja
- spremembe v mlrd 1986
Plasmaji narodnih bank
Zakonske obveznosti
Neto devizne transakcije NBJ
s tujino
Skupaj:

1987
1988
(ocena) (palan)
584 1.080
450
10
95

356
950

90
1.265

190
640

Politika obrestnih mer
Predvideno je, da v politiki obrestnih mer do konca 1987.
leta ne bo sprememb, da bi tako tudi v monetarno-kreditni
politiki ostali pri prej določenih kvantitativnih nalogah.
Kot je bilo omenjeno pri oceni gibanj nemonetarnih depozitov, bo v politiki obrestnih mer za 1988. leto precej pomembnih sprememb, tako da se je to moralo upoštevati tudi pri
načrtovanju denarnih tokov. Predvsem se predvideva, da bo
kot osnova za obračun inflacije na letni ravni služilo gibanje
cen na drobno, namesto dosedanje prakse, da se uporabljajo
cene proizvajalcev industrijskih proizvodov. Ocenjuje se
namreč, da politiki obrestnih mer (prav tako pa tudi monetarno-kreditnim gibanjem) bolj ustreza gibanje cen na drobno
kot gibanje cen proizvajalcev industrijskih proizvodov in da je
potrebno vzeti te cene kot osnovo za obračun.
Predvideva se tudi, da se bodo obrestne mere usklajevale
vsak mesec in ne kot dosedaj, ko so se usklajevale vsake tri
mesece. Kot osnova za to usklajevanje bi služilo gibanje cen
na drobno, ustvarjeno v prejšnjih treh mesecih namesto dosedanjih 6 mesecev. Zaradi tega bi se moral precej spremeniti
tudi model obračuna eskontne mere. Predlaga se namreč, da
se eskontna mera Narodne banke Jugoslavije za tekoči mesec
določa na podlagi gibanja cen na drobno v poprejšnjih treh
mesecih, dvignjeni na letno raven in ob dodajanju določenega števila odstotnih točk za realno pozitivno mero. Praktično to pomeni, da bi se povprečna mera rasti cen na drobno
iz poprejšnjih treh mesecev dvignila za letno raven, da bi se
tako dobila letna inflacija; potem pa bi se na to letno mero
dodali dve odstotni točki realne pozitivne obrestne mere/
Obrestne mere narodnih bank za selektivne in ostale pla23

smaje bi se izenačile z eskontno mero, kar pomeni, da bi se
opustila praksa negativnih diferenciranih obrestnih mer za
plasmeje iz primarne emisije. Toda predvideno je, da bi se to
realiziralo, ko bi se zagotovili realni viri sredstev za pokritje
včjih stroškov pri izvozu in v kmetijstvu, ki bi izhajali iz
izenačevanja obrestnih mer za plasmaje iz primarne emisije
za eskontno mero. Ocene gibanj v 1988. letu ob vnaprej danih
predpostavkah glede izjemno nizke rasti cen za 32% kažejo,
da bi bilo potrebno za te namene zagotoviti približno 175
milijard dinarjev, da bi se nadomestili večji stroški zaradi
odpravljanja diferenciranih in nižjih obrestnih mer.
Nadalje spremembe se predvidevajo tudi glede vezanosti
depozitov pri bankah. Načrtuje se uvajanje vezave tudi za čas,
ki je daljši kot mesec dni, namesto dosedanjega najkrajšega
roka treh mesecev. Pri tem se predvideva, da se tudi za
depozite za mesec dni uporablja realna pozitivna obrestna
mera, čeprav bi le-ta bila ničelna, to pomeni, da mora biti
obrestna mera najmanj na ravni izračunane letne stopnje
inflacije. To bi moralo pozitivno vplivati tudi na večjo rast
nemonetarnih depozitov in na zmanjšanje denarne mase, ker
bi se del prostega denarja prelil v vezane depozite.
Za depozite na vpogled, prav tako pa tudi za depozite,
vezane na rok, ki je daljši kot mesec dni (3 mesece, 6 mesecev
itd.), bi se obrestne mere oblikovale prosto, odvisno od
ponudbe sredstev in povpraševanja po kreditih.
Nazadnje je potrebno poudariti, da bi se obrestne mere za
določeno vrsto depozita uporabljale enotno, ne glede na to,
kdo je deponent. Do sedaj se je negospodarstvu obračunavala obrestna mera, ki je bila za 50% nižja od mere, ki se je
obračunavala gospodarstvu in občanom. Ta sprememba bi
prav . tako pozitivno vplivala na racionalno razpolaganje
s sredstvi in v smeri večjega varčevanja na vseh področjih.
IV Finančna sredstva, potrebna za izvajanje odloka
Za izvajanje tega odloka niso porebna posebna finančna
sredstva iz proračuna federacije.
V Pojasnilo temeljnih pravnih inštitutov iz osnutka odloka
1. V 1. točki odloka so opredlejeni temeljni cilji in naloge
monetarno-kreditne politike v 1988. letu.
2. V 2. točki odloka so določene glavne kvantitativne
naloge monetarno-kreditne politike v 1988. letu, in sicer: rast

denarne mase do 27% in dinarskih bančnih plasmajev do
21%, v primerjavi z njihovim stanjem, ocenjenim na dan 31.
decembra 1987. leta.
Alternativa: Kot kvantitativna naloga je predvideno, da
celotni depoziti bank v 1988. letu ustvarijo rast največ do
27,5%.
3. V 3. točki odloka je predvideno, da Narodna banka
Jugoslavije prilagaja rast monetarnih agregatov v primeru, če
gospodarska gibanja odstopajo za več kot 5% točk glede na
predvideno rast do začetka 1988. leta.
4. V 4. točki odloka so določene nekatere prioritete v kreditni politiki bank skladno s cilji ekonomske politike.
5. V 5. točki odloka je predvidena sprememba inštrumenta omejevanja rasti plasmajev za vse vrste bančnih plasmajev, s tem da Narodna banka Jugoslavije predpiše različne
stopnje rasti za posamezne vrste plasmajev, v skladu s selektivnimi nalogami monetarno-kreditne politike.
6. V 6. točki odloka je predvideno, da Narodna banka
Jugoslavije z ukrepi za izvajanje monetarno-kreditne politike
spodbuja ifsmerjanje bančnih plasmajev za prioritetne
namene iz 4. točke odloka.
7. V 7. točk odloka je predvideno predpisovanje diferenciranih nižjih stopenj obvezne rezerve za kredite za prioritetne
namene iz 4. točke odloka.
8. V 8. točki odloka so določeni nameni uporabe primarne
emisije.
9. V 9. točki odloka se ureja politika usmerjanj sredstev
družbenopolitičnih skupnosti, deponiranih pri narodnih bankah republik in narodnih bankah avtonomnih pokrajin.
10. V 10. točki odloka se predpisuje obveznost bank, da
v 30 dneh, ko začne veljati ta odlok, izvedejo postopek za
samoupravno sporazumevanje z namenom uresničevanja
določenih ciljev ekonomske politike.
11. V 11. točki odloka se določa politika obrestnih mer
bank in Narodne banke Jugoslavije.
12. V 12. točki odloka je predvideno, da lahko dajejo banke
posojila občanu za stanovanjsko gradnjo in za drobno gospodarstvo, in to samo kot dokumentacijske kredite z gotovinskimi izplačili, največ do 10% zneska danega kredita.
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V skupščinski razpravi se bo preverilo, ali takšen model obračuna
obrestnih mer ustreza ali pa bi bilo potrebno razmišljati tudi o drugih
načinih njihovega obračuna.

OSNUTEK ODLOKA
o določitvi sredstev za regres za umetna gnojila, sredstva za
varstvo rastlin in kakovostno sortno seme za leto 1988 (ESA<K / \
*
POVZETEK
Zakon o zagotovitvi sredstev za regres za umetna gnoJ
' ; sredstva za varstvo rastlin in kakovostno sortno seme
določa, da višina regresa za umetna gnojila, sredstva za
varstvo rastlin in kakovostno sortno seme ter celotni
obseg sredstev za te regrese določa Skupščina SFRJ
s svojim aktom istočasno s sprejetjem resolucije.

Ta odlok določa celotni znesek sredstev za navedene
namene, znesek sredstev, ki se zagotovi iz izvirnih prihodkov federacije in posamezne zneske sredstev po socialističnih republikah in socialističnih avtonomnih pokrajinah, ki jih je treba zagotoviti za ta namen, ter odstotek
regresa od prodajnih cen umetnih gnojil, sredstev za varstvo rastlin in kakovostnih sortnih semen.

Na podlagi petega odstavka 279. člena, 18. točke prvega
odstavka 281. člena in 4. točke drugega odstavka 286. člena
ustave Socialistične federativne republike Jugoslavije
v zvezi z 2. m 4. členom zakona o zagotovitvi sredstev za
regres za umetna gnojila, sredstva za varstvo rastlin in
kakovostno sortno seme (Uradni list SFRJ, št. 13/86, 43/86 in
/87) je sprejela Skupščina SFRJ na seji Zbora republik in
pokra/in dne
igs7

varstvo rastlin 10% in za kakovostno sortno seme 20% prodajne cene, oblikovane v skladu s politiko cen.
3. Sredstva iz 1. točke tega odloka bodo zagotovljena
takole: tretjina v znesku 84.985,000.000 dinarjev - iz izvirnih
prihodkov federacije in dve tretjini v znesku 169.970,000.000
dinarjev - iz prispevkov republik in avtonomnih pokrajin.
PrlsPevek iz 3. točke tega odloka po posameznih republikah in avtonomnih pokrajinah znaša:

ODLOK
o določitvi sredstev za regres za umetna gnojila,
sredstva za varstvo rastlin in kakovostno sortno
seme za leto 1988
1. S tem odlokom se določijo sredstva za regres za umetna
gnojila, sredstva za varstvo rastlin in kakovostno sortno seme
za leto 1988 v znesku 254.955,000.000 dinarjev.
2. Regres za umetna gnojila znaša 30%, za sredstva za

SR Bosna in Hercegovina
22.894,950.000
SR Crna gora
3.518!370.000
rv at ka
to " , ® .
41.999,580.000
oŠ J^kedonija
9.773,270.000
76 13
od
o ? "'izven območij avtonomnih pokrajin 39.891,950.000
29.812,730.000
SR Srbija
tSAP
a D Vojvodina
w°S0V?
3.960,'350.000
_
18.118,800.000
5. Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu SFRJ.

OBRAZLOŽITEV
proizvodnje in večji pridelek na hektar, pa tudi na večji celotni
obseg kmetijske proizvodnje. Ustvarjanje pogojev za povečaUstavna podlaga za sprejetje tega odloka sta peti odstavek
nje celotnega obsega proizvodnje hrane zagotavlja redno
279. člena ustave SFRJ, po katerem sme federacija ustanavpreskrbo enotnega jugoslovanskega trga in omogoča večii
ljati sklade ali prevzemati kreditne in druge obveznosti izven
izvoz teh proizvodov.
okvira skupnih v proračunu federacije predvidenih izdatkov le
Ob začetku leta 1986 je bil sprejet zakon o zagotovitvi
tedaj, kadar je z ustavo za to pooblaščena ali kadar se z ustasredstev za regres za umetna gnojila, sredstev za varstvo
novitvijo sklada oziroma s prevzemom takšnih obveznosti
rastlin in kakovostno sortno seme (Uradni list SFRJ, št. 13/86).
strinjajo republike in avtonomni pokrajini, in 18. točka prvega
V
tem zakonu je predvidena zagotovitev sredstev za vse tri
odstavka 281. člena, po kateri federacija po zveznih organih
namene.
Ta sredstva se zagotavljajo na začetku leta oziroma
izvršuje druge pravice in dolžnosti, ki jih določa ustava,
ob sprejetju resolucije za družbenoekonomski razvoj države
v zvezi z 2. in 4. členom zakona o zagotovitvi sredstev za
v zadevnem letu. Ena tretjina sredstev se zagotavlja iz izvirnih
regres za umetna gnojila, sredstva za varstvo rastlin in kakoprihodkov federacije, dve tretjini pa iz prispevkov republik in
vostno sortno seme, po katerih Skupščina SFRJ določi vsako
avtonomnih pokrajin, ki se vplačujejo na poseben račun pri
leto višino regresa, in sicer iz izvirnih prihodkov federacije in
Službi družbenega knjigovodstva, imenovan »Sklad za regres
prispevkov republik in avtonomnih pokrajin.
za umetna gnojila in kakovostno sortno seme«. Sklad vodi
Po 4. točki drugega odstavka 286. člena ustave SFRJ je za
zvezni upravni organ, pristojen za kmetijstvo.
sprejetje tega odloka pristojen Zbor republik in pokrajin
V osnutku odloka je predvideno, da bo v letu 1988 znašal
Skupščine SFRJ.
'
regres za umetna gnojila 30%, za sredstva za varstvo rastlin
10% in za kakovostno sortno seme 20% proizvajalskih cen teh
II. Ocena stanja na področju, ki ga je treba
proizvodov, oblikovanih v skladu s politiko cen.
urediti z odlokom
Za ta namen je treba zagotoviti skupaj 254.955,000.000
dinarjev, od tega za umetna gnojila 150,000.000.000 dinarjev,
V družbenem planu Jugoslavije za obdobje 1988-1990 je
za sredstva za varstvo rastlin 24.955,000.000 dinarjev in za
predvideno, da se bo obseg kmetijske proizvodnje povečeval
kakovostno sortno seme 80.000,000.000 dinarjev.
po stopnji približno 5%. Za uresničitev predvidenega obsega
Glede na načrtovane potrebe kmetijstva in možnosti
kmetijske proizvodnje so nujni ustrezni ukrepi razvojne in
dobave umetnih gnojil domačemu trgu bi bilo treba v letu
ekonomske politike, ki so predvideni z družbenim planom
1988 zagotoviti približno 3,000.000 ton umetnih gnojil (KAN
Jugoslavije. Med njimi je med drugim predvideno zagotavlja950.000, ure 300.000 in NPK 1,750.000). Letna poraba kmetijnje sredstev za regresiranje umetnih gnojil, sredstev za varskih sredstev za varstvo rastlin znaša 60 do 70.000 ton Za
stvo rastlin in kakovostnega sortnega semena kot osnovnih
regresiranje cen tega inputa je treba zagotoviti približno 25 0
dejavnikov za povečanje kmetijske proizvodnje.
milijarde dinarjev.
Regresiranje teh inputov vzpostavlja realnejša razmerja
V 1. členu zakona o zagotovitvi sredstev za regres je predpimed proizvodnimi stroški in cenami kmetijskih proizvodov To
sano, katere vrste semena se regresirajo.
bistveno vpliva na večjo uporabo teh pomembnih dejavnikov
Na podlagi plana uporabe teh semen In pričakovanih cen je
I. Ustavna podlaga za sprejetje odloka

poročevalec
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treba za regres za kakovostno sortno seme zagotoviti 80,0
milijarde dinarjev. V obračunu so vzete naslednje količine in
cene:
Obračun potrebnih sredstev za regres v letu 1988
Količina
Cena Vrednost
v tonah
din/kg v mio din
pšenica
rž
ječmen
koruza
sončnice
soja
olj. repica
sladkorna pesa
riž
tobak
krompir
lucerna
rdeča deteljica
trava
sveža trava
SKUPAJ:

300.000
2.000
30.000
40.000
600
11.000
500
2.000
2.000
7,5
25.000
1.500
i.000
1.500
1.000

580
300
400
2500
4000
600
590
60000
1000
960000
300
6000
5000
4000
2000

174.000
600
12.000
100.000
2.400
6.600
2.915
125.000
2.000
7.200
7.500
9.000
5.000
6.000
2.000
471.000

III. Načela, po katerih s^urejajo razmerja na
področju, ki ga ureja ta odlok, namen, ki ga
želimo doseči, ter posledice predlaganih rešitev
V skladu z določbami zakona o zagotovitvi sredstev za
umetna gnojila, sredstev za varstvo rastlin in kakovostno
sortno seme, je določeno da se sredstva za regres za navedene namene zagotovijo kot sredstva sklada federacije, in
sicer: iz izvirnih pokrajin kot odstotnega deleža v celotnem
družbenem proizvodu družbenega gospodarstva Jugoslavije.
Ta odlok določa pogoje za zagotovitev sredstev za izplačilo
regresa leta 1988 za najpomembnejši reprodukcijski material
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za kmetijstvo, z uporabo katerega se povečajo pridelki na
hektar in s tem celotni obseg kmetijske proizvodnje, deluje pa
tudi na upočasnitev celotne rasti cen, ker se avtorizirajo
stroškovni pritiski v gospodarstvu glede na to, da se reprodukcijski materiali uporabljajo na začetku verige agroindustrijske proizvodnje.
Zagotovitev teh sredstev za spodbujanje hitrejšega razvoja
gospodarstva z regresiranjem najpomembnejših inputov
v sedanjih razmerah gospodarjenja ustvarja realno možnost
za povečanje celotnega obsega gospodarske proizvodnje in
povečanje celotnega nacionalnega dohodka države, ker
ustvarja kmetijstvo neposredno in posredno, približno 50%
družbenega proizvoda.
IV. Finančna sredstva, potrebna za izvajanje
tega odloka
Za izvajanje tega odloka so potrebna sredstva v skupnem
znesku 254.955,000.000 dinarjev, od tega iz izvirnih prihodkov
federacije 84,985 milijonov dinarjev kot enotretjinski delež
v celotnih sredstvih in iz prispevkov republik in avtonomnih
pokrajin v znesku 169.970,000.000 dinarjev, kar znaša po
republikah in avtonomnih pokrajinah:
v mio din Družbeni
Delež SR Prispevek SR
proizvod
in SAP
in SAP
gospodarstva , skupaj
1
2~
SRBiH
2,979.705
13,47
22.894,05
SR Makedonija
1,272,422
9.773,27
5,75
SR Slovenija
3,881.087
17,54
29.812,73
SR Srbija
8,067.241
61.971,10
Območje SRS
zunaj območij SAP
23,47
5,191.618
39.891,95
SAP Kosovo
516.454
2,33
3.960,35
SAP Vojvodina
2,359.169
10,666
18.118,80
* podatki Zveznega zavoda za statistiko (indeks 9/87).
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OSNUTEK ODLOKA
o določitvi sredstev za spodbujanje tehnološkega razvoja
Jugoslavije za leto 1988(ESA-368)
Na podlagi petega odstavka 279. člena in 18. točke prvega
odstavka 281. člena ter 4. točke drugega odstavka 286.
člena ustave Socialistične federativne republike Jugoslavije v zvezi s 1. in 63. členom zakona o zagotovitvi in uporabi
sredstev za spodbujanje tehnološkega razvoja Jugoslavije
je Skupščina SFRJ na seji Zbora republik in pokrajin dne
sprejela
ODLOK
o določitvi sredstev za spodbujanje tehnološkega
razvoja Jugoslavije za leto 1988
1. S tem odlokom se določijo celotna sredstva za spodbujanje tehnološkega razvoja Jugoslavije za leto 1988 v znesku
88.734,000.000 dinarjev.
2. Del sredstev iz 1. točke tega odloka se zagotovi iz izvirnih
prihodkov federacije v višini 0,05%, ocenjenega družbenega
proizvoda celotnega gospodarstva Jugoslavije za leto 1988

v znesku 44.367,000.000.
3. Del sredstev iz 1. točke tega odloka se zagotovi iz prispevkov republik in avtonomnih pokrajin v višini 0,05% ocenjenega družbenega proizvoda celotnega gospodarstva
Jugoslavije za leto 1988 v znesku 44.367,000.000.
4. Prispevek iz 3. točke tega odloka znaša po posameznih
republikah in avtonomnih pokrajinah:
or. Bosna
n
dinarjev
bR
in Hercegovina
5.976,234.900
SR Črna gora
98l!396.900
SR Hrvatska
10.963,085.000
SR Makedonija
2.551,102.500
SR Slovenija
7.781,971.800
SR Srbija izven območij avtonomnih pokrajin 10.412,934.000
SAP Kosovo
1.033751.100
SAP Vojvodina
4.729,522.200
oco!a odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
ornJ,

OBRAZLOŽITEV
III. Načela, na katerih naj bi bila urejena
razmerja na področju, ki ga je treba urediti s tem
Ustavna podlaga za izdajo tega odloka sta peti odstavek
279. člena ustave SFRJ, po katerem sme federacija ustanavodlokom, in namen, ki ga želimo doseči, ter
ljati sklade in prevzemati kreditne in druge obveznosti izven
posledice predlaganih rešitev
okvira skupnih, v proračunu federacije predvidenih izdatkov,
in 18. točka prvega odstavka 281. člena ustave SFRJ, po kateri
Na podlagi drugega odstavka 1. člena osnutka zakona
federacija po zveznih organih izvršuje druge pravice in dolžo zagotovitvi in uporabi sredstev za spodbujanje tehnolonosti, ki jih določa ta ustava, v zvezi s 1. in 63. členom osnutka
škega razvoja Jugoslavije se sredstva za spodbujanje zaqozakona o zagotovitvi* in uporabi sredstev za spodbujanje tehtavljajo iz izvirnih prihodkov federacije in iz prispevkov repunološkega razvoja Jugoslavije, po katerih se sredstva zagoblik in avtonomnih pokrajin.
tavljajo iz izvirnih prihodkov federacije in iz Sredstev republik
Po tretjem odstavku 1. člena osnutka zakona se sredstva
in avtonomnih pokrajin.
zagotavljajo v višini 0,15% ocenjenega družbenega proizvoda
Za sprejetje tega odloka je v skladu s 4. točko drugega
celotnega gospodarstva Jugoslavije za tisto leto za katero se
odstavka 286. člena ustave SFRJ pristojen Zbor republik in
sredstva zagotavljajo, in sicer: 0,1% iz izvirnih prihodkov
pokrajin Skupščine SFRJ.
federacije in 0,05% iz sredstev republik in pokrajin po 63
členu pa se ne glede na tretji odstavek 1. člena tega zakona
del sredstev za spodbujanje za leto 1988, ki se zagotavljajo iz
II. Ocena stanja na področju, ki ga je treba
izvirnih prihodkov federacije, določi v višini 0,05% ocenjeurediti z odlokom
nega družbenega proizvoda celotnega gospodarstva Jugoslavije. Na podlagi navedenih določb osnutka zakona se sredstva
S strategijo tehnološkega razvoja Socialistične federativne
za spodbujanje tehnološkega razvoja Jugoslavije za leto 1988
republike Jugoslavije je kot neposreden ukrep za podporo
zagotavljajo v višini 0.1% ocenjenega družbenega proizvoda
njene realizacije predvidena izdaja zakona o zagotovitvi in
celotnega gospodarstva Jugoslavije, in sicer: 0,05% iz izvirnih
uporabi sredstev za spodbujanje tehnološkega razvoja Jugoslavije, na podlagi katerega se zagotavljajo sredstva za pomoč
prihodkov federacije in 0,05% iz sredstev republik in pokrajin
Ker znaša ocenjeni družbeni proizvod celotnega gospodargospodarskim subjektom, ki bodo vlagali v znanstvenorazistva Jugoslavije za leto 1988 - 88.734,000.000.000 dinarjev
skovalne in raziskovalno-razvojne projekte ali programe
(na podlagi podatkov Zveznega zavoda za družbeno planirav skladu s smermi tehnološkega razvoja, določenimi v stratenje), so celotna sredstva za spodbujanje tehnološkega razvoja
giji tehnološkega razvoja SFRJ, ter pogoji in način uporabe,
teh sredstev. Oblikovanje teh sredstev je v neposredni funkciji
Jugoslavije določena v znesku 88.734,000.000 dinariev in
izvajanja strategije oziroma hitrega znanstveno-tehnološkeoa00 000
d^fiVmnnm
T, 'Z 'ZV
'rnih Prihodk
°v federacije in
razvoja naše države.
44,367.000.000 - ' iz sredstev
republik
in pokrajin.
V četrtem odstavku 1. člena osnutka zakona je določeno da
Sodoben ^ tehnološki razvoj zaheva večja prizadevanja
se znesek sredstev posameznih republik in avtonomnih
celotne družbe za boljše mesto v svetu.
pokrajin določi v okviru celotnega zneska tega prispevka
Zaradi dezintegracijskih gospodarskih tokov v prejšnjem
sorazmerno deležu republike oziroma pokrajine v družbenem
obdobju so družbeni kapitali in posamezni tehnološki sistemi
proizvodu celotnega gospodarstva Jugoslavije za zadnje leto
razbiti do te mere, da številne organizacije združenega dela
za katero so na razpolago podatki v času izdaje odloka o višini
danes niso vec resen gospodarski in tehnološki dejavnik.
sredstev za spodbujanje. Ker je leto 1986 zadnje leto, za
roDlemi našega zaostajanja na področju znanstveno-tehnokatero so na razpolago podatki o deležu republik oziroma
loškega razvoja zahtevajo hitro in smotrno usmerjanje in
pokrajin v družbenem proizvodu celotnega gospodarstva
strnitev ljudskih in materialnih potencialov v glavne smeri
Jugoslavije, se prispevek posameznih republik in avtonomnih
razvoja. Smeri, cilji in naloge tehnološkega razvoja ter ukrepi
pokrajin določi takole:
za njihovo uresničevanje so določeni v strategiji, vendar pa ie
treba zagotoviti tudi določena dodatna sredstva v družbi, ki bi
SR
Herce
<; qI°™
9°vina 13,47% od 44.367,000.000
= o.y/b,<£34.900
vplivala na gospodarske subjekte, da bi svoje projekte ali
SR Črna gora 2,07% od 44.367,000.000 = 918,396.900
programe prilagodili smerem tehnološkega razvoja določeSR Hrvaška 24,7% od 44.367,000.000 = 10 963 085 000
nim v strategiji.
SR Makedonija 5,75% od 44.367,000.000 = 2.551,102.500
I. Ustavna podlaga za izdajo odloka
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SR Slovenija 17,54% od 44.367,000.000 = 7.781,971.800
SR Srbija izven območij avtonomnih pokrajin 23,47% od
44.367,000.000 = 10.412,934.000
SAP Kosovo 2,33% od 44.367,000.000 = 1.033,751.100
SAP Vojvodina 10,66% od 44.367,000.000 = 4.729,522.200
Z izdajo tega odloka bo omogočena uporaba zakona
o zagotovitvi in uporabi sredstev za spodbujanje tehnološkega razvoja Jugoslavije takoj po njegovem sprejetju, njegova realizacija pa še v letu 1988. Omogočeno bo tudi uresničevanje naslednjih postavljenih ciljev.
- da se pomaga gospodarskim subjektom, ki bodo vlagali
v znanstvenoraziskovalne in raziskovalno-razvojne programe
ali projekte v skladu s smermi tehnološkega razvoja, ki so
določene v strategiji;
- da se spodbujajo in podprejo projekti ali programi
s tujimi partnerji, v katerih za jugoslovansko stran sodelujejo
organizacije združenega dela materialne proizvodnje in znanstvenoraziskovalne ter raziskovalno-razvojne organizacije iz
več republik in avtonomnih pokra|in z namenom, da bi imele
naše organizacije združenega dela pri mednarodnem sodelovanju enako podporo družbe, kot jo imajo tudi njihovi tuji
partnerji;
- da se pomaga jugoslovanskim udeležencem v mednarodnih raziskovalnih projektih, ki se zalagajo za uresničitev
strategije, da bi bili sprejeti kot enakopravni partnerji pri
sodelovanju;
- da poteka delo pri projektih ali programih v skladu
s strategijo, da se zmanjša riziko organizacij združenega dela,
ki vlagajo v znanstvenoraziskovalne in raziskovalno-razvojne
projekte ali programe, da bi s tem podprli ambicijoznejša in
objektivno težja in nzična raziskovanja;
- da se spodbujajo in podprejo projekti ali programi, v katerih sodelujejo organizacije združenega dela materialne proizvodnje ter znanstvenoraziskovalne in raziskovalno-razvojne

organizacije iz več republik in avtonomnih pokrajin, da bi
integrirali jugoslovanske vire in prizadevanja;
- da se zagotovi udeležba federacije pri financiranju in
graditvi jugoslovanske znanstvene infrastrukture, ki je do
sprejetja strategije nismo imeli
Zaradi vsega navedenega je treba pravočasno obravnavati,
načrtovati in zagotoviti sredstva za realizacijo zakona o zagotovitvi in uporabi sredstev za spodbujanje tehnološkega razvoja Jugoslavije, saj bi zavlačevanje z izvajanjem tega zakona
povzročilo nadaljnje tehnološko stagniranje države.
IV. Finančna sredstva
Za izvajanje tega odloka je za leto 1988 potrebno skupaj
88.734,000.000 dinarjev, in sicer iz izvirnih prihodkov federacije 44.367,000.000 dinarjev in iz prispevkov republik in avtonomnih pokrajin 44.367,000.000 dinarjev.
V. povzetek
S tem odlokom so določena celotna sredstva za spodbujanje tehnološkega razvoja Jugoslavije za leto 1988
v skupnem znesku 88.734,000.000 dinarjev, od tega bo iz
izvirnih prihodkov federacije zagotovljenih 44.367.000.000
dinarjev kot 0,05% ocenjenega družbenega proizvoda
celotnega gospodarstva Jugoslavije za leto 1988, iz prispevkov republik in avtonomnih pokrajin pa tudi
44.367,000.000 dinarjev, prav tako kot 0,05% ocenjenega
družbenega proizvoda celotnega gospodarstva Jugoslavije za leto 1988.
Ta odlok se bo uporabljal v letu 1988.
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predsednika Komisije Skupščine SR Slovenije za ustavna
vprašanja Mirana Potrča o dosedanjem delu Komisije,na sejah
zborov Skupščine SR Slovenije dne 20. 11. 1987
Komisija za ustavna vprašanja Skupščine SR Slovenije me
je na svoji 5. seji dne 16. 11. 1987 zadolžila, da vam na
današnjem zasedanju zborov Skupščine SR Slovenije dam
krajšo informacijo o njenem dosedanjem delu, predvsem pa
o njenih pomembnejših opredelitvah glede vsebine in
postopka nadaljnjega dela pri oblikovanju amandmajev
k ustavi SFRJ.
Zbori Skupščine SR Slovenije so ob izvolitvi naložili komisiji za ustavna vprašanja, da jih do oblikovanja osnutka ustavnih amandmajev obvesti o bistvenih alternativnih predlogih za
posamezne rešitve. Priporočili so, da se o bistvenih vprašanjih, o katerih obstoje argumentirani alternativni predlogi, ki
so v skladu s temeljnimi načeli in cilji ustave, zagotovi javna
razprava ob osnutku ustavnih amandmajev.
Skupščina SR Slovenije je na tej seji, 18. marca letos, jasno
oblikovala kriterije in cilje ustavnih sprememb:
- hitreši razvoj proizvajalnih sil in socialističnih samoupravnih, proizvodnih odnosov, doslednejše uveljavljanje družbeno-lastninskih odnosov v združenem delu, delovanje enotnega jugoslovanskega trga ter zmanjševanje etatističnega
poseganja in neupravičenega normiranja družbenoekonomskih odnosov, kar naj pospeši prehod v inovativno družbo;
- doslednejše uveljavljanje ustavnega položaja in vloge
delavskega razreda in vseh delovnih ljudi v sistemu družbenoekonomskih in družbenopolitičnih odnosov;
- nadaljno krepitev enakopravnosti narodov in njihovega
materialnega in kulturnega napredka ip razpolaganje z naravnim bogastvom in novoustvarjeno vrednostjo ter dosledno
spoštovanje dolžnosti, odgovornosti in pravic socialističnih
republik in socialističnih avtonomnih pokrajin za lasten razvoj
in razvoj federativne skupnosti;
- doslednejše in učinkovitejše uveljavljanje ustavnosti in
zakonitosti, ki sta pogoj stabilnosti razvoja in demokratizacije
političnega sistema socialističnega samoupravljanja.
V stališčih Skupščine SR Slovenije smo jasno opozorili tudi
na nekatera vprašanja, ki v konkretnih predlogih Predsedstva
SFRJ za spremembe normativnega dela ustave terjajo
posebno proučitev z vidika njihove skladnosti s tako postavljenimi načeli. To se nanaša na ugotavljanje izjemnega
dohodka, urejanje družbenoekonomskih odnosov v velikih
tehnoloških sistemih, zemljiški maksimum, delegiranje in volitve, oblikovanje splošnih bilanc za financiranje splošnih in
skupnih družbenih potreb, razširjanje pristojnosti federacije,
posebej kar zadeva enotne osnove davčnega sistema ter
skupne temelje sistema vzgoje in izobraževanja, odločanje
v Zboru republik in pokrajin na podlagi soglasja in spreminjanje pristojnosti obeh zborov Zvezne skupščine, kakor tudi na
ustavnost in zakonitost. Zvezno sodišče, Zveznega javnega
tožilca ter Ustavno sodišče Jugoslavije. Končno smo tudi
opozorili, da spreminjanje normativnega dela ustave ne sme
biti naša temeljna naloga. Osredotočiti se moramo predvsem
priloga poročevalca

na reševanje aktualnih gospodarskih težav, saj samo z normativnimi spremembami ne moremo spremeniti življenja. V zvezi
s tem smo tudi opozarjali, da bodo ustavne spremembe
zavestno sprejete pri ljudeh le, če bo spremenjena tudi vsakodnevna praksa, ki bi lahko in morala biti drugačna, boljša in
z več rezultati tudi na podlagi določb veljavne ustave.
Skupščine SR Slovenije je na tem zasedanju tudi sklenila,
da bodo vsi delegati iz SR Slovenije pri konkretnem delu ob
oblikovanju amandmajev dosledno izhajali iz teh temeljnih
načel in ciljev in da tudi spremembe v normativnem delu
ustave ne smejo temeljnih načel spremeniti ali enostransko
razdelati.
Skupščina SR Slovenije je tako že ob soglasju k predlogu
Predsedstva SFRJ, da se začne postopek za spremembe
ustave jasno in konkretno oblikovala ne le kriterije za presojo
vseh predlaganih rešitev temveč opozorila tudi na tista konkretna vprašanja v predlogu Predsedstva SFRJ, ki bi ob neustrezni razdelavi lahko bila v nasprotju s temi kriteriji. Prav je
poudariti, da je vsa kasnejša razprava v SR Sloveniji potrdila
in poglobila te kriterije kot edino možni okvir in pristop
k spreminjanju ustave. Razprava je tudi potrdila, da so bila
konkretna opozorila na možno različno razlago in nesprejemljivost nekaterih konkretnih predlogov v celoti utemeljena, saj
so bili predlogi delovnega besedila amandmajev, ki se nanašajo prav na ta vprašanja, v slovenski javnosti ocenjeni kot
najbolj neustrezni.
Komisija za ustavna vprašanja je ves čas delovala javno. Vse
njene seje so bile dostopne sredstvom javnega obveščanja.
O vseh njenih sejah in stališčih je bila obveščena javnost.
Komisija je svojo obveznost poročanja delegatom in delegatski skupščini in svojo obveznost, da pred odločanjem
o osnutku amandmajev obvesti skupščino o bistvenih alternativnih predlogih za posamezne rešitve opravila z objavo svojih
stališč in predlogov k delovnemu besedilu osnutka amandmajev in s pregledom svojega celotnega dela in vseh bistvenih
stališč, ki jih je sprejemala, v Poročevalcu Skupščine SR
Slovenije št. 25 dne 12. oktobra letos. Na tej podlagi in na
podlagi razprave na konferenci delegacij samoupravnih organizacij in skupnosti, ki jo je sklicalo Predsedstvo RK SZDL, so
bila stališča komisije ne le dostopna najširši javnosti in njeni
presoji, temveč so dobila tudi večinsko podporo in bila sprejeta kot temeljna izhodišča za nadaljnje delo pri oblikovanju
osnutka amandmajev k ustavi SFRJ. Komisija je ves čas svojega dela sodelovala in dajala usmeritve tudi delegatom iz SR
Slovenije v Ustavni komisiji Skupščine SFRJ. Ti delegati so jo
na sejah redno obveščali o svojem delu in stališčih, ki jih
zastopajo v koordinacijski skupini zvezne ustavne komisije in
v sami komisiji. Komisija je to delo sproti ocenjevala in oblikovala nadaljnje usmeritve za njihovo delo.
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Ker ste iz obvestil v delegatskem poročevalcu, iz poročil
o delu ustavne komisije in posebne delegatske konference, iz
mnogjh javnih nastopov članov komisije za ustavna vprašanja
Skupščine SR Slovenije in tudi iz drugih razprav v javnosti
seznanjeni z vsem delom in stališči komisije, naj v tem ustnem
poročilu poudarim le sledeče:
1. Ustavna komisija smatra, da je v predloženem delovnem
besedilu osnutka amandmajev več predlogov, ki v svoji medsebojni povezanosti in svojih posledicah ne zagotavljajo, da
bi se odločneje uveljavljal položaj delavcev v organizacijah
združenega dela kot samoupravljalcev ter njihova vloga in
odgovornost, da pridobivajo in razporejajo dohodek na podagi delovanja tržnih zakonitosti; da bi se krepila in uveljavljala odgovornost delavcev in delovnih ljudi v republikah in
avtonomnih pokrajinah za lasten razvoj in za skupno urejanje
odnosov v federaciji, v skladu z njihovimi in skupnimi potrebami in interesi; da bi se odnosi v federaciji krepili in uresničevali predvsem na podlagi samoupravnega združevanja dela
in sredstev ter na podlagi dogovarjanja in sodelovanja republik, avtonomnih pokrajin, obči,n in drugih družbenopolitičnih
skupnosti, z dejavnostjo družbenopolitičnih in drugih družbenih organizacij in društev ter s svobodnimi in vsestranskimi
dejavnostmi občanov. V komisiji vlada trdno prepričanje da
bi se ob bistvenem zapostavljanju teh prvin jugoslovanske
federacije ter enostranskem poudarjanju vloge in pristojnosti
zveznih organov menjal koncept odnosov v federaciji ter
položaj in odgovornost republik in avtonomnih pokrajin za
lasten in skupen razvoj. Člani ustavne komisije so tudi prepričani, da brez večjega uveljavljanja vloge trga, ekonomske
samostojnosti in odgovornosti OZD, bolj omejenih ustavnih
možnosti države za poseganje v odnose družbene reprodukcije in brez sproščanja motivacije za delo, katerega rezultati
ovrednoteni na trgu, morajo biti temeljno merilo ekonomskega položaja in možnosti razvoja slehernega delavca, OZD
ter republike in pokrajine ne moremo zagotoviti, da bodo tudi
spremembe ustave prispevale k ustvarjanju pogojev za preseganje gospodarske in družbene krize in pospeševale prehod
v inovativno družbo.
Prepričani smo, da so take rešitve v interesu vseh delavcev
in delovnih ljudi v Jugoslaviji, vseh naših narodov in narodnosti ter republik in avtonomnih pokrajin. Rešitve, ki ne bi
zagotavljale teh ciljev ne morejo biti napredne, zato takih
rešitev ne smemo in ne moremo sprejeti. To je enotno prepričanje vseh članov ustavne komisije. Tako stališče je nesporno
oblikovano v vsej dosedanji razpravi v Sloveniji. Popuščanje
na teh temeljnih opredelitvah zaradi odgovornosti do lastnega naroda in zaradi soodgovornosti za razvoj Juaoslaviie ni
mogoče.
Na podlagi teh kriterijev je ustavna komisija oblikovala
svoja stališča in ocenila kot nesprejemljive predloge, ki so
vam poznani. Na podlagi teh kriterijev moramo presojati
celotno vsebino ustavnih amandmajev. Ti kriteriji, za uveljavitev katerih se je doslej dosledno zavzemala, bi morali biti po
trdnem prepričanju komisije tudi podlaga za presojo, katero
vsebino predlaganih sprememb je v našem in skupnem interesu mogoče sprejeti katero pa je potrebno odkloniti. Jasno
Stališče o tem bo Skupščina SR Slovenije morala ponovno
oblikovati že ob osnutku amandmajev.
2. Komisija si je ves čas prizadevala, da se v enakopravni,
argumentirani in strpni razpravi razčiščujejo vsi različni
pogledi in vsa sporna vprašanja. Prepričana je, da kljub
koristnosti in naprednosti določenih predlogov, posebej
v delu družbenoekonomske ureditve in družbenopolitičnem
sistemu, sedanje ustavne rešitve niso tolikšna ovira za drugačno in naprednejšo družbeno prakso, da bi morali hiteti
s spreminjanjem ustave. Pomembno je predvsem, da oblikujemo dobre in napredne predloge, ne pa da hitimo in zaradi
formalističnega spoštovanja dogovorjenih rokov ponujamo
posamezne strokovno in družbeno nepreverjene predloge ali
predloge, o katerih ustreznosti so med znanstvenimi in strokovnimi delavci, v javnosti ter v republikah in pokrajinah,
bistveno različni pogledi. Kjer pogledov ni mogoče zbližati, je
treba za javno razpravo ponuditi alternativne predloge.
Smatramo, da je tudi za bodoče delo do oblikovanja
osnutka amandmajev in za javno razpravo o njih prav
ponovno poudariti, da brez temeljite ponovne ocene doslej
predloženo delovno besedilo osnutka amandmajev ne bo
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pozitivno vplivalo na usmeritev javne razprave in bo lahko,
namesto združevalne vloge prispevalo k nadaljnji politizaciji
razprave, enostranskim in pavšalnim ocenam, k zavračanju
vsega predloženega pa tudi k ustvarjanju možnosti, da se ta
javna razprava izkoristi za predloge in zahteve, ki bodo še
globlje kot doslej posegale v temeljna načela ustave. Prav je
opozoriti na odgovornost vseh, ki danes dogovorjene roke
poudarjajo bolj kot dobro in soglasno podprto vsebino predlogov. Samo taka vsebina osnutka amandmajev lahko zagotovi potrebno mobilizacijo in enotnost za sprejem in izvajanje
ustavnih sprememb.
3. Člani komisije so ves čas vztrajali, da se dosledno spoštuje predvideni postopek sprejemanja ustave SFRJ, ki ne
more biti spremenjena, če se predlaganimi spemembami ne
soglašajo skupščine vseh republik in avtonomnih pokrajin.
Zato je tudi vztrajala, da je v primeru nesoglasja in različnih
pogledov treba oblikovati alternativne predloge in-da morajo
biti delegati v Zveznem zboru in javnost seznanjeni s predlogi
amandmajev, ki jih niso sprejeli oziroma z njimi soglašali vsi
člani ustavne komisije Skupščine SFRJ iz ene ali več republik
in avtonomnih pokrajin. Ker doslej ta stališča naše komisije
niso bila upoštevana, smo opozarjali na politične posledice
takega načina odločanja za javno razpravo in nadaljnje faze
sprejemanja sprememb ustave. Na to je s posebnim pismom
opozorilo Predsedstvo SFRJ tudi Predsedstvo SR Slovenije.
Tako opozorilo bo Predsedstvu Zvezne konference SZDL
poslalo tudi Predsedstvo RK SZDL.
Smatramo, da je prav, da vsi, ki sodelujemo v oblikovanju
vsebine ustavnih sprememb ponovno in pravočasno ocenimo, kakšne posledice bi imelo ob določanju osnutka ustavnih dopolnil preglasovanje delegatov ene ali več republik in
pokrajin v Zveznem zboru. Prav je, da to posebej skrbno oceni
Ustavna komisija Skupščine SFRJ. Zato je za nadaljnje delo
bistveno, da se že do oblikovanja osnutka v Zveznem zboru
ponovno oceni, ali je smotrno vztrajati na predlogih, za katere
doslej očitno obstoje bistveno različni pogledi in stališča,
glede katerih vprašanj bi bilo mogoče z argumentirano razpravo bliže poenotiti stališča, katera vprašanja pa je prav kot
enakopravne alternative ponuditi v presojo najširše javnosti.
O tem je, po našem prepričanju, pred odločanjem v Zveznem
zboru nujna skrbna in vsestranska ocena. Če bo oblikovanje
te ocene in iskanje rešitev zahtevalo, da se o osnutku amandmajev še ne odloča na naslednjem zasedanju Zveznega zbora
je po prepričanju članov ustavne komisije bolje odložiti to
razpravo kot pa osnutek sprejemati brez potrebnega soglasja
večine delegatov iz vseh republik in avtonomnih pokrajin.
4. Komisija za ustavna vprašanja smatra, da je treba tudi
v bodoče delegate in javnost obveščati o vseh pomembnejših
vprašanjih dela in spremembah ustave. To je edina prava
podlaga za skupno oceno o tem, kdaj naj o vsebini ustavnih
sprememb ponovno razpravljajo zbori Skupščine SR Slovenije. Komisija je namreč po temeljiti razpravi o tem vprašanju
ocenila, da po vseh stališčih in aktivnostih Skupščine SRS
posebne delegatske konference, Predsedstva SRS, Predsedstva RK SZDL in same ustavne komisije to na današnjem
zasedanju še ni potrebno. Delegati v Zveznem zboru imajo
namreč za svoje delovanje jasne usmeritve vsi pristojni organi
v federaciji pa so o stališčih Skupščine SR Slovenije obveščeni.
Družbene in gospodarske razmere ter naše trdno prepričanje, da moramo zaradi odgovornosti za naš in skupen razvoj
vseh narodov in narodnosti v Jugoslaviji tvorno in z jasnimi
stališči prispevati k dograjevanju naše družbenoekonomske
in družbenopolitične ureditve nam nalagajo, da nadaljujemo
napore, da bi skupno našli napredne in za vse sprejemljive
rešitve. To je edina podlaga, na kateri lahko dosežemo dogovor o tem, v kakšnih odnosih, s kakšnimi pravicami in odgovornostmi in s kakšnimi skupnimi cilji bomo dograjevali
odnose v jugoslovanski^ federaciji. Ustavne spremembe so
lahko le zavestna odločitev velike večine delovnih ljudi in
občanov vsakega naroda in narodnosti ter vsake republike in
avtonomne pokrajine. Oblikovati moramo zato tako vsebino
sprememb, ki bo to zavestno odločitev zagotavljala. To je ob
polnem spoštovanju stališč in mnenj v sleherni republiki in
pokrajini naša skupna odgovornost.
Brez upoštevanja te usmeritve nas ustavna razprava ne
more zbliževati, lahko le poveča napetosti, ki ne morejo biti
podlaga za naš uspešen skupni razvoj.
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ODLOK
o ustanovitvi in izvolitvi Komisije Skupščine SR Slovenije za
ustavna vprašanja
Na podlagi 335., 369. in 435. člena ustave Socialistične
republike Slovenije, 145. in 259. člena poslovnika Skupščine
SR Slovenije je Skupščina SR Slovenije na sejah Zbora
združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora
dne 20. 11. 1987 sprejela
ODLOK
o ustanovitvi in izvolitvi Komisije Skupščine SR
Slovenije za ustavna vprašanja
i.
Ustanovi se Komisija Skupščine SR Slovenije za ustavna
vprašanja z nalogo, da na podlagi 438. člena ustave SR
Slovenije pripravi in predlaga vsem zborom Skupščine SR
Slovenije osnutek in predlog sprememb ustave SR Slovenije.
Komisija tudi neposredno sodeluje pri pripravi sprememb
ustave SFRJ ter s tem v zvezi sodeluje s Komisijo Skupščine
SFRJ za ustavna vprašanja, sproti obvešča Skupščino SR
Slovenije o poteku priprav za spremembo ustave SFRJ in
sodeluje z vsemi dejavniki v SR Sloveniji pri pripravi stališč za
Skupščino SR Slovenije v zvezi s spremembami ustave SFRJ.
II.
Komisijo za ustavna vprašanja sestavljajo delegati v Zboru
združenega dela, Zboru občin in Družbenopolitičnem zboru
Skupščine SR Slovenije in znanstveni, strokovni ter javni
delavci.
Predsednik Predsedstva SR Slovenije, predsednik Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije, predsednik Republiške konference SZDL Slovenije, predsednik Republiškega
sveta Zveze sindikatov Slovenije, predsednik Republiškega
odbora Zveze združenj borcev NOV Slovenije, predsednik
Republiške konference Zveze socialistične mladine Slovenije,
predsednik Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, predsednik Ustavnega sodišča SR Slovenije in predsednik Gospodarske zbornice Slovenije so člani komisije po položaju.
III.
Komisija za ustavna prašanja ima predsednika in 58. članov.
Predsednik in 29 članov se izvolijo izmed delegatov v zborih
Skupščine SR Slovenije.
Sekretar komisije se imenuje izmed strokovnih delavcev
strokovne službe Skupščine SR Slovenije.
Strokovne in druge zadeve za komisijo opravlja strokovna
služba Skupščine SR Slovenije.
IV.
V Komisijo Skupščine SR Slovenije za
ustavna vprašanja se izvolijo:
— izmed delegatov v Zboru združenega dela
1. Jože Antolin, rojen 1946, inženir organizacije dela, vodja
oddelka za organizacijo kulturne, rekreativne in počitniške
dejavnosti, Sava, Kranj;
2. Silva Bračko-Božič, rojena 1943, diplomirana pravnica,
vodja centra za samoupravo, Železarna Ravne na Koroškem;
3. Dejan Bravničar, rojen 1937, profesor, Akademija za
glasbo, Ljubljana;
4. Miroslav Doltar, rojen 1952, diplomirani ekonomist, vodja
poslovne enote, LB-Temeljna dolenjska banka Novo mesto,
Poslovna enota Metlika;
5. Jože Jančič, rojen 1941, strojni ključavničar, analitik
časa in dela, AGIS, Ptuj;
6. dr. Miran Mihelčič, rojen 1942, diplomirani ekonomist,
doktor poslovno-organizacijskih znanosti, izredni profesor,
Fakulteta za elektrotehniko Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani;

7. Ivanka Petan, rojena 1944, ekonomistka, vodja planskoanalitske službe, Tovarna celuloze in papirja Djuro Salaj,
Krško;
8. Maks Resnik, rojen 1947, ekonomist, samostojni obrtnik,
Domžale;
9. Tatjana Srebotnik, rojena 1960, diplomirana ekonomistka, vodja plansko-analitske službe, DO Rudnik lignita
Velenje;
10. Marko Vresk, rojen 1954, diplomirani pravnik, vodja
pravne služebe, Helios, Domžale;
— izmed delegatov v Zboru občin
1. Marino Domio, rojen 1950, pravnik, Zavarovalna skupnost Triglav, območna skupnost Koper; pripadnik italijanske
narodnosti;
2. Uroš Dular, rojen 1941, učitelj, sekretar Medočinskega
sveta ZK za Dolenjsko, Novo mesto;
3. Tone Jerovšek, rojen 1941, diplomirani pravnik, predsednik Zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije;
4. Nuša Kerševan, rojena 1930, ekonomistka, predsednica
Skupščine mesta Ljubljane;
5. Ana Klenovšek, rojena 1943, višja upravna delavka, vodja
gospodarskega oddelka, DO Rudarska gradbena dejavnost,
TOZD Gramat, SOZD REK Trbovlje;
6. Marija Pehan, rojena 1961, pravnica, predsednica
Mestne konference ZSMS Maribor;
7. Grozdan Šinigoj, rojen 1936, diplomirani pravnik, generalni direktor, VIPA -SOZD kmetijstva, prehrambene industrije, trgovine in gostinstva, Ajdovščina;
8. dr. Janez Šinkovec, rojen 1928, doktor pravnih znanosti,
predsednik Komisije Skupščine SR Slovenije za spremljanje
izvajanja zakona o združenem delu;
9. Ivan Torkar, rojen 1947, diplomirani ekonomist, predsednik Skupščine občine Kranj;
10. Borut Valenti, rojen 1950, diplomirani ekonomist, predsednik Predsedstva Mestne konfernce SZDL Maribor;
— izmed delegatov v Družbenopolitičnem zboru
1. Geza Bačič, rojen 1942, diplomirani politolog, sekretar
Republiške konference SZDL Slovenije;
2. Danijel Božič, rojen 1959, absolvent Fakultete za sociologijo, politične vede in novinarstvo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani, sekretar Republiške konference ZSM Slovenije;
3. Franc Fašalek, rojen 1948, kmet-kooperant, Gornja Radgona;
4. mgr. Vlado Klemenčič, rojen 1939, diplomirani ekonomist, magister znanosti, član Predsedstva Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije;
5. Jože Knez, rojen 1925, podpredsednik Skupščine SR
Slovenije;
6. Marjan Kotar, rojen 1942, diplomirani pravnik, član Izvršnega odbora Predsedstva Republiške konference SZDL Slovenije;
7. Anton Pavček, rojen 1928, diplomirani pravnik, glavni in
odgovorni urednik za leposlovje, Cankarjeva založba Ljubljana;
8. Miran Potrč, rojen 1938, diplomirani pravnik, predsednik
Skupščine SR Slovenije;
9. mgr. Slavko Soršak, rojen 1931, diplomirani politolog,
magister znanosti, član Predsedstva Centralnega komiteja
Zveze komunistov Slovenije;
10. Valerija Škerbec, rojena 1951, diplomirana pravnica,
predsednica Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije;
— po položaju
1. France Popit, rojen 1921, predsednik Predsedstva SR
Slovenije;
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2. Milan Kučan, rojen 1941, predsednik Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije;
3. Jože Smole, rojen 1927, predsednik Republiške konferenče SZDL Slovenije;
4. Miha Ravnik, rojen 1938, predsednik Republiškega sveta
Zveze sindikatov Slovenije;
5. Bogo Gorjan, rojen 1924, predsednik Republiškega
odbora Zveze združenj borcev NOV Slovenije;
6. Tone Anderlič, rojen 1957, predsednik Republiške konference ZSM Slovenije;
7. Dušan Šinigoj, rojen 1933, predsednik Izvršnega sveta
Skupščine SR Slovenije;
8. Stane Markič, rojen 1928, predsednik Ustavnega sodišča
SR Slovenije;
9. Marko Bule, rojen 1926, predsednik Gospodarske zborniče Slovenije;
izmed znanstvenih, strokovnih in javnih delavcev
I. Roman Albreht, rojen 1921, predsednik Republiškega
družbenega sveta za vprašanja družbene ureditve;
2 Anton Bohinc, rojen 1931, predsednik Slovenskega
duhovniškega društva, Ljubljana;
3. dr. Rado Bohinc, rojen 1949, podpredsednik Gospodarske zbornice Slovenije;
4. Janko Česnik, rojen 1932, sodnik Ustavnega sodišča SR
Slovenije;
5. mgr. Milan Gaspari, rojen 1933, republiški svetovalec
v Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije;
6. Ferenc Hajds, rojen 1935, sodnik temeljnega sodišča
enote Lendava; pripadnik madžarske narodnosti;
7 Sveto Kobal, rojen 1921, namestnik predsednika Republiškega družbenega sveta za gospodarski razvoj in ekonomsko politiko;
8. Sergej Kraigher, rojen 1914, član Centralnega komiteja
Zveze komunistov Jugoslavije;
9. dr. Ivan Kristan, rojen 1930, sodnik Ustavnega sodišča
Jugoslavije;
10. Andrej Marine, rojen 1930, član Predsedstva SR Slovenije;
II. dr. Boštjan Markič, rojen 1934, izredni profesor Fakultete za sociologijo, politične vede in novinarstvo Univerze
Edvarda Kardelja v Ljubljani;
12. dr. Rastko Močnik, rojen 1944, docent, prorektor Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani;
13. dr. Matjaž Mulej, rojen 1941, redni profesor Visoke
ekonomsko-komercialne šole Univerze v Mariboru14. Tone Peršak, rojen 1947, asistent za gledališko režijo
na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo, Ljubljana ■
15. Miloš Prosenc, rojen 1938, sekretar Predsedstva Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije;
16. dr. Miha Ribarič, rojen 1934, član Izvršnega sveta
Skupščine SR Slovenije in predsednik Republiškega komiteia
za zakonodajo;
17. dr. Ciril Ribičič, rojen 1947, član Predsedstva Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije;
18. mgr. Herman Rigelnik, rojen 1942, predsednik poslovodnega odbora SOZD Gorenje, Titovo Velenje;
19. Francka Strmole-Hlastec, rojena 1934, predsednica
Vrhovnega sodišča SR Slovenije;
20. dr. Majda Strobl, rojena 1920, doktor pravnih znanosti
upokojenka, Ljubljana.
Za predsednika Komisije Skupščine SR Slovenije za
ustavna vprašanja se izvoli:
Miran Potrč, predsednik Skupščine SR Slovenije.
Za sekretarko Komisije Skupščine SR Slovenije za ustavna
vprašanja se imenuje:
Milojka Modrijan, svetovalka Skupščine SR Slovenije.
Sestava Komisije Skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja je naslednja:

Predsednik:
1. Miran Potrč
člani:
2. Roman Albreht
3. Tone Anderlič
4. Jože Antolin
5. Geza Bačič
6. Anton Bohinc
7. dr. Rado Bohinc
8. Danije Božič
9. Silva Bračko-Božič
10. Dejan Bravničar
11. Marko Bule
12. Janko Česnik
13. Miroslav Doltar
14. Marino Domio
15. Uroš Dular
16. Franc Fašalek
17. mgr. Milan Gaspari
18. Bogo Gorjan
19. Ferenc Hajds
20. Jože Jančič
,
21. Tone Jerovšek
22. Nuša Kerševan
23. mgr. Vlado Klemenčič
24. Ana Klenovšek
25. Jože Knez
26. Sveto Kobal
27. Marjan Kotar
28. Sergej Kraigher
29. dr. Ivan Kristan
30. Milan Kučan
31. Andrej Marine
32. dr. Boštjan Markič
33. Stane Markič
34. dr. Miran Mihelčič
35. dr. Rastko Močnik
36. dr. Matjaž Mulej
37. Anton Pavček
38., Marijan Pehan
39. Tone Peršak
40. Ivanka Petan
41. France Popit
42. Miloš Prosenc
43. Miha Ravnik
44. Maks Resnik
45. dr. Miha Ribarič
46. dr. Ciril Ribičič
47. mgr. Herman Rigelnik
48. Jože Smole
49. mgr. Slavko Soršak
50. Tatjana Srebotnik
51. Francka Strmole-Hlastec
52. dr. Majda Strobl
53. Dušan Šinigoj
54. Grozdan Šinigoj
55. dr. Janez Šinkovec
56. Valerija Škerbec
57. Ivan Torkar
58. Borut Valenti
59. Marko Vresk
sekretarka: Milojka Modrijan
V.
Z dnem sprejetja tega odloka prenehata veljati odlok o ustanovitvi Komisije Skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja
in odlok o izvolitvi Komisije Skupščine SR Slovenije za
ustavna vprašanja in o njeni sestavi (Ur. I. SRS, št. 13/87).

OBRAZLOŽITEV
co''Sieni'e jeZaz 0d'okom P° asa
ustanovitvi
Komiradni list

SRS št 13/87)
cT* K / "l*(U
InrJLnii z?nalogo,
Komisijo
Skupščine SR
Slovenijepri
za
ustavna vprašanja
da bo neposredno
sodelovala
pripravi sprememb ustave SFRJ in s tem v zvezi sproti obveš-

čala
Skupščino SR Slovenije o poteku priprav za spremembo
ustave
SFRJ ter sodelovala z vsemi dejavniki v SR Sloveniji pri
pripravi
stališč
za Skupščino SR Slovenije v zvezi s spremembami
ustave
SFRJ.
Zbori Skupščine SR Slovenije so na sejah dne 24. septempriloga poročevalca

bra 1987 sprejeli predlog Predsedstva SR Slovenije, da se
začne postopek za spremembo ustave SR Slovenije, ki je bil
objavljen v Poročevalcu in v dnevnem časopisju. Ker na teh
sejah še ni bilo mogoče predlagati sestave Komisije Skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja, so zbori sklenili, "da
pooblaščajo Komisijo Skupščine SR Slovenije za ustavna
vprašanja, da opravlja vse naloge v zvezi s spremembo ustave
SR Slovenije do izvolitve Komisije Skupščine SR Slovenije za
pripravo sprememb in dopolnitev ustave SR Slovenije«.
Glede na postopek sprememb ustave SR Slovenije, kot je
določen v četrtem delu ustave SR Slovenije (členi 435. do
440.) in glede na to, da so zbori Skupščine SR Slovenije
navedeni predlog sprejeli, so zbori Skupščine SR Slovenije na
sejah dne 20. 11. 1987 na podlagi 438. člena ustave SR
Slovenije ustanovili in izvolili Komisijo Skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja z nalogo, da pripravi spremembe
ustave SR Slovenije. Po tej določbi namreč to komisijo izvolijo enakopravno vsi zbori Skupščine ■SR Slovenije. Ta komisija po izvolitvi predlaga vsem zborom Skupščine SR Slovenije osnutek in kasneje tudi predlog sprememb ustave SR
Slovenije.
V petem delu ustave SFRJ (členi 398. do 403.) so določbe
o postopku sprememb ustave SFRJ, po kateri dajejo skupščine vseh republik mnenje k osnutku akta o spremembi
ustave SFRJ in soglasje k besedilu sprememb ustave SFRJ, ki
ga sprejme Zvezni zbor Skupščine SFRJ. Komisija Skupščine
SR Slovenije za ustavna vprašanja opravlja tudi nalogo, po
kateri neposredno sodeluje pri pripravi sprememb ustave
SFRJ in v zvezi s tem sproti obvešča Skupščino SR Slovenije
o poteku priprav za spremembo ustave SFRJ ter sodeluje
z vsemi dejavniki v SR Sloveniji pri pripravi stališč za Skupščino SR Slovenije v zvezi s spremembami ustave SFRJ. To
nalogo je doslej v postopku sprememb ustave SFRJ opravljala
Komisija za ustavna vprašanja, ki so jo zbori Skupščine SR
Slovenije ustanovili in izvolili 18. marca 1987, ko so zbori
sprejeli tudi odlok o soglasju k predlogu Predsedstva SFRJ,
da se začne postopek za spremembo ustave SFRJ. Zato bo na
sejah zborov dne 20. 11. 1987 ustanovljena in izvoljena Komi-

sija Skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja poleg nalog
za pripravo sprememb ustave SR Slovenije opravljala tudi
naloge pri pripravi sprememb ustave SFRJ.
Odlok o ustanovitvi in izvolitvi Komisije Skupščine SR Slovenije ima tudi podlago v ugotovitvi, da so bili dosedanje delo
in stališča Komisije Skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja v zvezi z 'dopolnitvami ustave SFRJ podprti v razpravi
o delovnem besedilu osnutka amandmajev k ustavi SFRJ na
regijskih posvetih in v društvih v okviru Republiške konference SZDL Slovenije, kar je bilo ugotovljeno tudi na konferenci delegacij samoupravnih organizacij in skupnosti, ki jo je
sklicalo Predsedstvo Republiške konference SZDL Slovenije
in ki je 7. oktobra 1987 obravnavala delovni osnutek amandmajev k ustavi SFRJ. S takim predlogom so v kadrovski
koordinaciji pri Predsedstvu Republiške konference SZDL
Slovenije soglašali tudi predstavniki vseh družbenopolitičnih
organizacij, sestava pa je dobila podporo tudi v sodelovanju
s kadrovskimi koordinacijami pri medobčinskih svetih SZDL.
Po tem odloku izvoljena Komisija Skupščine SR Slovenije
za ustavna vprašanja šteje 59 članov s tem, da je 30 članov
izmed delegatov v zborih Skupščine SR Slovenije, 20 članov
izmed znanstvenih, strokovnih in javnih delavcev in 9 članov
po položaju. To je skladno z II. točko odloka, po katerem se
s tem v komisiji za ustavna vprašanja zagotavlja sodelovanje
znanstvenih, strokovnih in javnih delavcev ter predstavnikov
republiških organov družbenopolitičnih organizacij in drugih
organov na ravni republike glede na njihove z ustavo določene naloge in pristojnosti za družbeni razvoj.
Spremembe in dopolnitve ustave SR Slovenije kakor tudi
ustave SFRJ so v sedanjih zapletnih družbenoekonomskih
odnosih posebej odgovorna naloga. Sestava ustanovljene in
izvoljene Komisije Skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja je oblikovana tako, da bo omogočala vsestransko presojo
argumentov o vsebini sprememb in dopolnitev obeh ustav,
zagotovila visoko strokovno raven predlogov in hkrati vsestransko presojo različnih argumentov o vsebini sprememb in
dopolnitev obeh ustav.

INFORMACIJA
s 5. seje Komisije Skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja z dne
16. 11. 1987
Komisija Skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja
je v Poročevalcu št. 25 z dne 12. 10. 1987 objavila pregled
svojega dela in svojih delovnih teles z vsebinskimi stališči
in predlogi, ki jih je Komisija uveljavljala v postopku oblikovanja delovnega besedila osnutka amandmajev k ustavi
SFRJ v Komisiji Skupščine SFRJ za ustavna vprašanja in
o tem s posebnim pismom z dne 14. 10. 1987 obvestila vse
delegate ter vse družbene subjekte v republiki. S tem je
komisija v skladu s III. točko stališč, ki jih je Skupščina SR
Slovenije sprejela ob obravnavi predloga Predsedstva
SFRJ, da se začne postopek za spremembo ustave SFRJ,
obvestila vse delegate o bistvenih vprašanjih in stališčih in
alternativnih predlogih za posamezne rešitve, ki jih je
oblikovala v delu v pripravah sprememb ustave SFRJ.
V tej številki Poročevalca je Komisija objavila tudi
uvodno besedo predsednika komisije na Konferenci delegacij samoupravnih organizacij in skupnosti, ki jo je skliKomisija Skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja je na
svoji 5. seji dne 16. novembra 1987 obravnavala:
1. - Informacijo o delu med dvema sejama Komisije
Skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja, to je v času od
2. 10. do 16. 11. 1987,
— poročilo delegatov iz SR Slovenije v Zveznem zboru
Skupščine SFRJ o obravnavi osnutka amandmajev k ustavi
SFRJ v delovnih telesih tega zbora in v skupnih delovnih
telesih obeh zborov Skupščine SFRJ in
- poročilo predsednika komisije s sej koordinacijske skupine in Komisije Skupščine SFRJ za ustavna vprašanja;
2. informacijo o dosedanjem delu v delovnih skupinah

calo Predsedstvo RK SZDL Slovenije, dne 7. 10. 1987 in
stališča in usmeritve s te konference za nadaljnje aktivnosti delegatov iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine
SFRJ pri obravnavi in oblikovanju besedila osnutka
amandmajev.
V nadaljevanju dosedanjega obveščanja delegatov
v zborih Skupščine SR Slovenije komisija s priloženo
informacijo s 5. seje komisije, ki je bila dne 16. 11. 1987,
seznanja delegate o nadaljnjem delu pri obravnavi in oblikovanju osnutka ustavnih amandmajev v zvezni ustavni
komisiji in v delovnih telesih Zveznega zbora in skupnih
delovnih telesih Skupščine SFRJ. Spremembe in dopolnitve besedila osnutka amandmajev, ki jih je določila zvezna
ustavna komisija na sejah v oktobru 1987, in obvestilo
o stališčih in predlogih, ki jih zvezna ustavna komisija ni
sprejela, so objavljeni v prilogi Poročevalca št. 30 z dne 4.
11. 1987.
Komisije Skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja pri
oblikovanju predlogov in pripomb k delovni zasnovi amandmajev XI in XXVIII osnutka amandmajev k ustavi SFRJ, ki se
nanašata na monetarni, kreditni in bančni sistem;
3. informacijo v zvezi z 2. točko amandmaja XXIII osnutka
amandmajev k ustavi SFRJ, ki se nanaša na področje vzgoje
in izobraževanja in pobudo skupine delegatov za Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije, okoliš Novo mesto z dne
14. 10. 1987.
V času med 4. in 5. sejo Komisije Skupščine SR Slovenije za
ustavna vprašanja, to je od 2. 10. do 16. 11. 1987, so bila
v zvezi z delom te komisije pri oblikovanju besedila osnutka
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amandmajev k ustavi SFRJ v Poročevalcu objavljena naslednja gradiva:
V Poročevalcu št. 25 z dne 12.10.1987:
- poročilo predsednika Komisije Skupščine SR Slovenije
za ustavna vprašanja Mirana Potrča na Konferenci delegacij
samoupravnih organizacij in skupnosti dne 7. 10. 1987, ki jo je
sklicalo Predsedstvo Republiške konference SZDL Slovenije
za oblikovanje usmeritev in stališč za nadaljnjo aktivnost
delegatov iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFRJ;
stališča in predlogi Komisije Skupščine SR Slovenije za
ustavna vprašanja za spremembe in dopolnitve besedila
osnutka amandmajev k ustavi SFRJ (osnutek amandmajev je
bil objavljen v Poročevalcu št. 22 z dne 2. 9. 1987);
- pregled dela Komisije Skupščine SR Slovenije za
ustavna vprašanja ter koordinacijske skupine in delovnih skupin ter podskupin Komisije pri obravnavi in oblikovanju delovnega besedila osnutka amandmajev k ustavi SFRJ;
- stališča in usmeritve Konference delegacij samoupravnih organizacij in skupnosti, ki jo je sklicalo Predsedstvo RK
SZDL Slovenije, dne 7. 10. 1987 ob obravnavi osnutka amandmajev k ustavi SFRJ v pripravah na seje delovnih teles in sejo
Zveznega zbora Skupščine SFRJ.
V prilogi Poročevalca št. 30 z dne 4.11.1987:
- spremembe in dopolnitve besedila osnutka amandmajev
k ustavi SFRJ, ki jih je določila Komisija Skupščine SFRJ za
ustavna vprašanja in jih je predložila Zveznemu zboru Skupščine SFRJ ter so sestavni del besedila osnutka amandmajev
k ustavi SFRJ
Iz navedenih sprememb in dopolnitev besedila osnutka
amandmajev k ustavi SFRJ je razvidno, da so bili upoštevani
predlogi, stališča in pripombe Komisije skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja k 8. točki IX amandmaja, k 2. točki
XXIII amandmaja kot alternativa, k 6. točki XXX amandmaja in
sedmi alinei XXXII amandmaja (objavljeni v Poročevalcu št. 25
z dne 12. 10. 1987).
- Obvestilo Komisije Skupščine SFRJ za ustavna vprašanja Zveznemu zboru Skupščine SFRJ o tem; katerih pripomb
k besedilu osnutka amandmajev k ustavi SFRJ ni sprejela,
z navedbo teh pripomb.
Iz navedenega obvestila Komisije Skupščine SFRJ za
ustavna vprašanja Zveznemu zboru Skupščine SFRJ je razvidno, da ta komisija ni sprejela pripomb Komisije Skupščine
SR Slovenije za ustavna vprašanja k drugemu odstavku 9.
točke amandmaja IX. prvemu odstavku 2. točke amandmaja
XVIII, 6. in 7. točki amandmaja XXIII, tretji alinei 1. točke
amandmaja XXXII, 5. in 6. točki amandmaja XXXIII, amandmaju XXXVI in delu 4) podtočke 1. točke amandmaja XXXVII
(objavljenih v Poročevalcu št. 25 z dne 12. 10. 1987).
Iz informacije predsednika komisije Mirana Potrča o delu
Komisije Skupščine SFRJ za ustavna vprašanja in njene koordinacijske skupine izhaja, da so predstavniki Komisije Skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja v okviru dela Komisije
Skupščine SFRJ za ustavna vprašanja predlagali, da se
ponovno opravi temeljita preveritev predloženega besedila
osnutka amandmajev k ustavi SFRJ pred odločanjem v Zveznem zboru Skupščine SFRJ. Ker ni bilo soglasja in pripravljenosti vseh članov zvezne ustavne komisije za temeljito preveritev celotnega besedila osnutka amandmajev k ustavi SFRJ,
je bil sprejet dogovor, da se opravi preveritev le glede najpomembnejših vprašanj. Komisija Skupščine SR Slovenije za
ustavna vprašanja je zato ponovno posredovala zvezni
ustavni komisiji stališča o tistih bistvenih vprašanjih, za katere
je že prej predlagala, da se jih ne vključi v besedilo osnutka
amandmajev k ustavi SFRJ, in pa tista vprašanja, glede katerih je predlagala alternativne rešitve. Tudi ustavne komisije
skupščin drugih republik in avtonomnih pokrajin so posredovale zvezni ustavni komisiji dodatne predloge in stališča do
tistih vprašanj, ki so jih opredelila kot bistvene. Izmed teh so
pomembni dodatni predlogi komisij Skupščine SR Črne gore
in SR Srbije za ustavna vprašanja, ki se nanašajo na morebitno možnost ustanovitve Zbora združenega dela v Skupščini SFR Jugoslavije in na možnost enakopravnega odločanja
o pomembnejših ekonomskih vprašanjih v Zveznem zboru in
Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ. O vseh teh vprašanjih sta v oktobru 1987 razpravljali zvezna ustavna komisija

in njena koordinacijska skupina in so stališča ter predlogi iz
teh razprav razvidni iz objavljenih gradiv v navedeni prilogi
Poročevalca št. 30 z dne 4. 11. 1987.
V zvezi z drugimi vprašanji in pripombami, ki jih je predlagala Komisija Skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja,
in ki so jih predlagale ustavne komisije skupščin drugih republik in avtonomnih pokrajin, se zvezna ustavna komisija ni
opredelila za oblikovanje alternativnih predlogov, niti ni
bistveneje spreminjala besedilo osnutka amandmajev k ustavi
SFRJ. Takšna odločitev zvezne ustavne komisije je bila sprejeta iz razloga, ker je v zvezni ustavni komisiji prevladalo
prepričanje, da ta komisija kot oelota z večino glasov določa
besedilo osnutka amandmajev k ustavi SFRJ in ga predloži
Zveznemu ,zboru Skupščine SFRJ v razpravo in določitev.
Zato po mnenju večine članov zvezne ustavne komisije ni
mogoče na enak način obravnavati alternativnih predlogov inpripomb posamezne komisije skupščine republik ali avtonomne pokrajine za ustavna vprašanja. V okviru zvezne
ustavne komisije je bila zato sprejeta skupna ugotovitev, da
dejstvo, da posamezni predlogi niso bili sprejeti z večino
glasov, nikakor ne more pomeniti, da s tem soglašajo predstavniki tistih ustavnih komisij iz posameznih republik in
avtonomnih pokrajin, ki so takšne predloge uveljavljal,i. Zato
je zvezna ustavna komisija štela za potrebno, da se Zvezni
zbor Skupščine SFRJ seznani in opozori na predloge predstavnikov posameznih komisij skupščin republik oziroma
avtonomnih pokrajin za ustavna vprašanja, pri katerih le-ti
vztrajajo tako, da bo delegatom tega zbora jasno, da ti predlogi niso bili sprejeti v zvezni ustavni komisiji glede na opredeljeno sprejemanje s soglasjem oziroma večino glasov in da
zato v zvezi s temi predlogi obstajajo še naprej resna odprta
vprašanja, o katerih bo zvezna ustavna komisija v kasnejši fazi
priprave sprememb k ustavi SFRJ še morala razpravljati.
Predstavniki iz SR Slovenije so v zvezni ustavni komisiji
poudarili, da vztrajajo na vseh stališčih in predlogih za spremembe in dopolnitve besedila osnutka amandmajev k ustavi
SFRJ, ki jih je'zvezni ustavni komisiji posredovala Komisija
Skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja (objavljeni
v Poročevalcu št. 25 z dne 12. 10. 1987), glede katerih v zvezni
ustavni komisiji še ni bilo doseženo soglasje s tem, da bo
potrebno o teh stališčih in predlogih še nadaljevati razpravo
v nadaljnjih fazah priprave sprememb ustave SFRJ. Pristop
predstavnikov iz SR Slovenije v zvezni ustavni komisiji je
izhajal iz pripravljenosti razpravljati o tem, kje so skupni
pogledi, kje pa ne in da se tam, kjer ni skupnih pogledov
pojasni oziroma opozori na to, da imamo v SR Sloveniji glede
tega decidirana stališča ustavne komisije, ki so bila potrjena
na delegatski konferenci dne 7. 10. 1987 in od katerih nihče
ne more odstopati. Ker so nekateri predlogi ustavnih komisij
skupščin republik in avtonomnih pokrajin različni, je nujno,
da se to tudi pokaže, vendar ne samo na seji zvezne ustavne
komisije, ampak tudi delegatom Zveznega zbora Skupščine
SFRJ, ki morajo biti s tem seznanjeni, prav tako tudi Predsedstvo SFRJ kot predlagatelj pobude za začetek postopka
o spremembah ustave SFRJ. Tako bi se lahko kritično ocenilo, ali je smotrno ali ne forsirati nadaljnje delo na ustavnih
spremembah, predvsem glede na bistveno različen pristop in
različno oceno pri nekaterih vprašanjih. Na podlagi večinskega mnenja je bilo nato v zvezni ustavni komisiji sprejeto
stališče o obravnavi in sprejemanju dodatnih predlogov za
spremembe in dopolnitve osnutka amandmajev (objavljenih
v Poročevalcu št. 30 z dne 4. 11. 1987).
Opozorilo in zahteva predstavnikov iz SR Slovenije se je
zato nanašala tudi na to, da mora biti v obrazložitvi k osnutku
amandmajev ali v posebni informaciji delegatom v Zveznem
zboru jasno povedano, kako je prišlo do take odločitve
v zvezni ustavni komisiji, to je z večino glasov oziroma s preglasovanjem.
Iz informacije vodje delegatov iz SR Slovenije v Zveznem
zboru Skupščine SFRJ Jožeta Šušmelja o obravnavi osnutka'
amandmajev k ustavi SFRJ v delovnih telesih tega zbora in
v Skupščini SFRJ izhaja naslednje:
Na sestanku pri predsedniku Zveznega zbora Skupščine
SFRJ je bilo pred začetkom razprave v delovnih telesih tega
zbora in v skupnih delovnih telesih Skupščine SFRJ sprejeto
stališče, da gre za zelo pomembno fazo obravnave besedila
osnutka amandmajev k ustavi SFRJ in da je potrebno proučiti
vse predloge, pripombe in stališča, ki bodo dani v tej razpravi
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tako, da bi s temeljito obravnavo dosegli izboljšanje besedila
tega osnutka, še zlasti z razpravo o predlogih tistih rešitev,
glede katerih tečejo v posameznih sredinah že sedaj razprave,
ki poudarjajo njihov velik pomen pri oblikovanju dokončnega
besedila ustavnih sprememb. Sprejeta je bila obveznost, da
zvezna ustavna komisija ponovno, po razpravi v delovnih
telesih Skupščine SFRJ, prouči odprta vprašanja in oblikuje
možne dodatne alternativne rešitve, kolikor se pokaže, da so
ta delovna telesa izrazila drugačna mnenja oziroma predlagala boljše rešitve. Seja zvezne ustavne komisije je predvidena za 23. in 24. 11. 1987, seja Zveznega zbora Skupščine
SFRJ, ki bo določil osnutek amandmajev k ustavi SFRJ in ga
dal v mnenje republiškim in pokrajinskim skupščinam ter
v javno razpravo, pa je predvidena za 25. 11. 1987. Ob tem je
bil izražen pomislek, da ne bi bilo dobro, da bi delegati
v Zveznem zboru Skupščine SFRJ tako pomembno gradivo
dobili neposredno pred sejo zbora, ker bi to onemogočilo
poglobljeno razpravo v Zveznem zboru. Zato je bil dan predlog, da bi se zagotovil potreben čas za obravnavo in bi se
osnutek amandmajev obravnal na seji Zveznega zbora, ki bi
bila okoli 15. 12. 1987, ko ima ta zbor na dnevnem redu tudi
obravnavo in sprejem predloga zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o združenem delu. Poudarjeno je tudi
bilo, da je družbenopolitični in gospodarski položaj v SFR
Jugoslaviji tak, da ne bi smeli dovoliti, da bi razprava o nekaterih vprašanjih, ki so vključena v ta osnutek amandmajev,
vplivala oziroma še poslabšala možnosti za sporazumevanje
in usklajevanje in nas še bolj ločevala, namesto, da bi nas
ustavna razprava še bolj združevala v skupnih prizadevanjih
za iskanje poti iz družbene krize.
Kot pristop k razpravam v delovnih telesih je bilo opredeljeno, da delegati v delovnih telesih ne bi navajali svoiih
osebnih razmišljanj oziroma stališč, ampak le stališča, vsai
kar zadeva delegate iz SR Slovenije, ki so bila že sprejeta
v dosedanjih razpravah v okviru regijskih posvetov ki iih ie
v nasi republiki organizirala SZDL, in v okviru navedene
Konference delegacij samoupravnih organizacij in skupnosti,
ki je bila dne 7. 10. 1987. Opredeljeno je bilo tudi, da se po
razpravi v teh delovnih telesih ne gre v glasovanje, pač pa je
potrebno poiskati rešitev, ne pa s preglasovanjem odpraviti ali
pa resiti določen problem. Ne glede na tako opredelitev ie
v nekaterih delovnih telesih prišlo do oblikovanja stališč tega
delovnega telesa z glasovanjem o določenem besedilu oziroma predloženi rešitvi.
Sodelovanje predstavnikov zvezne ustavne komisije na
sejah delovnih teles, po ocenah naših delegatov, tudi ni izhajalo iz poenotenega pristopa v skladu s sprejetimi stališči
zvezne ustavne komisije; v razpravah so prišla do izraza
nekatera njihova posamezna stališča.
Nekatera delovna telesa so obravnavala celotno besedilo
osnutka amandmajev, nekatera pa so se v razpravah omejila
le na vprašanja, ki so v njihovi pristojnosti. Razprave v delovnih telesih so bile praviloma usmerjene najprej k načelnim
vprašanjem in nato k posameznim amandmajem. V marsikaterem delovnem telesu je bilo poudarjeno, da naj se čimprej
konča z razpravo o osnutku v Skupščini SFRJ, naj se ta
razprava ne podaljšuje in da naj Zvezni zbor čimprej določi
osnutek amandmajev in ga da v javno razpravo. Izraženo je
bilo tudi mnenje, da ni potrebe po ponovni razpravi v zvezni
ustavni komisiji, ampak naj se poročila vseh delovnih teles
posredujejo Zveznemu zboru, ki bo na podlagi predloženega
besedila osnutka in poročil delovnih teles določil osnutek
amandmajev in ga dal čimprej v javno razpravo. Poročila
delovnih teles naj bi služila tudi kot začetne opredelitve za
javno razpravo.
Delegati iz SR Slovenije so v delovnih telesih uveljavljali
stališča, ki so bila oblikovana v SR Sloveniji v skupščini
v ustavni komisiji in neposredno za njihovo delo v Konferenci
delegacij samoupravnih organizacij in skupnosti dne 7. 10.
1987 Ta stališča večinoma, razen nekaterih, niso doživela
v razpravi v delovnih telesih večinske podpore, pač pa so bila
v poročilih delovnih teles večinoma izražena kot posamična
mnenja, v tistih delovnih telesih, v katerih so glasovali, pa so
delegati iz SR Slovenije ostali v manjšini.
Z informacijo, ki jo je podal vodja delegatov iz SR Slovenije
v Zveznem zboru Skupščine SFRJ Jože Sušmelj, so bili člani
ustavne komisije seznanjeni tudi z nekaterimi splošno in
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načelno poudarjenimi stališči iz razprave v delovnih telesih in
sicer:
Ena izmed temeljnih ugotovitev, izražena v več delovnih
telesih, je bila, da spremembe v družbenoekonomskih odnosih, ki jih predvidevajo amandmaji, ne ustvarjajo pogojev da
bi se v SFR Jugoslaviji hitreje rešili iz krize, v kateri smo in da
je področje družbenoekonomskih odnosov nezadovoljivo
rešeno v osnutku ustavnih amandmajev, predvsem z vidika
varstva in nasploh opredelitve družbene lastnine.
V delovnih telesih je bilo precej razprav o pobudi delegatov
iz SR Crne gore o uvedbi Zbora združenega dela v strukturo
Skupščine SFRJ kot elementa jugoslovanskega združenega
dela. Ta pobuda se je ob koncu razprav v delovnih telesih še
celo okrepila.
V vseh delovnih telesih so se pojavljali predlogi ki se
zavzemajo za krepitev vloge in pristojnosti federacije tudi na
področjih, ki doslej niso bila v zvezni pristojnosti. Tako so bila
izrazena mnenja, da je naš sedanji koncept federacije v bistvu
koncept konfederacije, da je potrebno odpraviti konsenz ali
pa zmanjšati število vprašanj, pri katerih se odloča v Skupščini SFRJ s soglasjem, da ima prioriteto uporaba zveznih
zakonov pred republiškimi zakoni. Vsi ti predlogi, po mnenju
delegatov kažejo na to, da bi se z ustavnimi amandmaji želelo
doseči, da bi federacija postala dejansko zvezna država, ne pa
zveza držav, kar je prišlo najbolj do izraza v razpravi v Odboru
Zveznega zbora za pravosodje.
V razpravah v delovnih telesih je bila tudi močno prisotna
zahteva po uvedbi neposrednih volitev, oziroma stališče, da
so neposredne volitve premalo vključene v sedanji koncept
ustavnih amandmajev
Precej časa je bilo v delovnih telesih posvečeno razpravam
o odnosih republika in avtonomni pokrajini v SR Srbiji, predvsem v zvezi z XXIX amandmajem. O tem je kot pristojni odbor
se posebej razpravljal Odbor Zveznega zbora za zunanjo
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nesprejemljivosti alternative k temu amandmaju. Delegati iz SR
Srbije so predlagali, da se alternativa črta, vendar je glasovanje v tem odboru pokazalo, da se člani niso odločili za ta
predlog.
Kot pomembno dejanje v prizadevanjih in v podpori stališčem ustavne komisije Skupščine SR Slovenije za argumentirano razpravo in nadaljnje ustreznejše oblikovanje ustavnih
amandmajev je bilo sprejeto poročilo predsednika Predsedstva SR Slovenije Franceta Popita o vsebini pisma tega predsedstva, naslovljenega Predsedstvu SFRJ Jugoslavije, v katerem se utemeljeno opozarja na posledice, ki bodo nastale če
bo osnutek amandmajev k ustavi SFRJ oblikovan, ne da bi bili
upoštevani argumentirani predlogi posamezne republike in
sicer:
Predsedstvo SR Slovenije je na podlagi informacije o delu
in uveljavljanju stališč Komisije Skupščine SR Slovenije za
ustavna vprašanja v zvezni ustavni komisiji na svoji 27. seji
dne 4.11. 1987 razpravljalo o položaju, ki je nastal pri pripravi
osnutka amandmajev k ustavi SFRJ po seji Komisije Skupščine SFRJ za ustavna vprašanja dne 20.10.1987. Predsedstvo
je ugotovilo, da kljub temu, da so vsi člani iz SR Slovenije
v koordinacijski skupini zvezne ustavne komisije vztrajali pri
najpomembnejših pripombah, oblikovanih v ustavni komisiji
Skupščine SR Slovenije, te pripombe niso bile upoštevane,
niti niso bile oblikovane kot možne alternativne rešitve. To
pomeni, da se v zvezni ustavni komisiji določa besedilo
osnutka amandmajev z večino glasov tudi, če gre za rešitve, ki
jim nasprotujejo vsi njeni člani ene izmed republik, ne glede
na to, da imajo njihova stališča podlago v stališčih ustavne
komisije Skupščine SR Slovenije in posebne Konference
delegacij samoupravnih organizacij in skupnosti, ki jo je sklicalo Predsedstvo Republiške konference SZDL Slovenije in
ne glede na to, da takšen način dela negativno vpliva na
nadaljnji postopek ustavnih sprememb in zmanjšuje možnosti
doseganja soglasja vseh skupščin republik in avtonomnih
pokrajin ob sprejemanju predloga ustavnih sprememb. S tem
pismom je Predsedstvo SR Slovenije posebej opozorilo Predsedstvo SFR Jugoslavije kot nosilca predloga, da se začne
postopek za spremembo ustave SFRJ, na negativne politične
posledice takšne prakse.
Predsedstvo v pismu opozarja, da je po vseh razpravah
v okviru Komisije Skupščine SR Slovenije za ustavna vpraša7

nja in Konference delegacij samoupravnih organizacij in
skupnosti dne 7. 10. 1987 in na njih oblikovanih stališčih
postalo jasno, da nekaterih predlogov za spremembo ustave
SFRJ v sedaj zasnovani vsebini ne bo mogoče sprejeti. Skupščina SR Slovenije je svoje stališče do tega delovnega osnutka
amandmajev k ustavi SFRJ oblikovala tudi v razpravi delegatov ob sprejemanju predloga, da se začne postopek za spremembo ustave SR Slovenije, in sicer dne 24. 9. 1987. V tem
predlogu je Predsedstvo SR Slovenije v tistem delu, ki se
navezuje na spremembe ustave SFRJ, upoštevalo le osnutke
amandmajev, ki za SR Slovenijo niso sporni. Na seji Zvezne
ustavne komisije dne 20. 10. 1987 so bili sprejeti le nekateri ne
najbolj pomembni predlogi ustavne komisije Skupščine SR
Slovenije za črtanje ali določitev drugačnega besedila
osnutka amandmajev, ki so izrazito vsebinske narave, tako ni
bila upoštevana. Gre za rešitve, ki posegajo v temeljna načela
ustave SFRJ oziroma presegajo predlog Predsedstva SFRJ in
v SR Sloveniji niso dobile podpore. Posebej se to nanaša na
predloge o monopolnem dohodku, o pristojnosti federacije
na področju izobraževanja in organizacije pravosodja, o enotnih temeljih davčnega sistema, o uporabi zveznega zakona
v primeru njegove kolizije z republiškim zakonom, o pristojnostih Zveznega sodišča in Zveznega javnega tožilstva ter
Ustavnega sodišča Jugoslavije in o financiranju Jugoslovanske ljudske armade.
Predsedstvo v pismu ugotavlja in opozarja, da kljub naštetim spornim vprašanjem v SR Sloveniji ne zavračamo vseh
predlaganih ustavnih sprememb, podpiramo pa vse tiste
predloge, ki bodo omogočili utrjevanje temeljnega samoupravnega produkcijskega odnosa, krepitev samoupravnega
družbenoekonomskega položaja delavca na temelju delovanja tržnih zakonitosti, širitev možnosti za vključevanje samoupravnih gospodarskih subjektov in vseh drugih nosilcev dela
in ustvarjalnosti v sodobne tehnološke procese, racionalnejše
organiziranje družbe in učinkovitejše delovanje političnega
sistema.
Razlogi in argumenti, zaradi katerih Predsedstvo SR Slovenije meni, da v vsebini delovnega osnutka amandmajev niso
na zadovoljiv način realizirane usmeritve, zapisane v uvodnem delu predloga Predsedstva SFRJ, da se začne postopek
za spremembo ustave SFR Jugoslavije in da ti predlogi v marsičem nasprotujejo temeljnim načelom ustave SFRJ, so bili
v celoti obrazloženi v predlogih ustavne Komisije SKupščine
SR Slovenije in politično verificirani v stališčih in usmeritvah
Konference deleaacij samoupravnih organizacij in skupnosti
z dne 7. 10. 1987.
Predsedstvo SR Slovenije je s tem pismom želelo tudi
podrobneje razložiti svoja stališča do osnutka amandmaja
XXXI, ki se nanaša na financiranje JLA. V SR Sloveniji je bil
podprt predlog, da je treba v okviru enotnega proračuna
federacije zagotoviti čim večjo stabilnost in zanesljivost pri
financiranju JLA v okviru sprejetih letnih in srednjeročnih
planov, vendar pa za izpolnitev tega cilja ne smemo spreminjati značaja JLA in s tem načenjati vrednote in temelje naše
socialistične federativne družbene ureditve. Z določanjem
samostojnih virov financiranja JLA in z dejanskim izločanjem
sredstev za JLA iz zveznega proračuna bi objektivno spremenili značaj JLA kot skupne oborožene sile vseh narodov in
narodnosti Jugoslavije ter delovnih ljudi in občanov Jugoslavije (240. člen ustave SRFJ). Po mnenju Predsedstva SR
Slovenije so to vsebinski razlogi, zaradi katerih osnutek XXXI
amandmaja ni sprejemljiv.
Predsedstvo SR Slovenije je tudi menilo, da je dolžno že
v tej fazi postopka ustavnih sprememb opozoriti Predsedstvo
SFRJ kot pobudnika postopka za spremembo ustave SFRJ na
posledice, ki lahko nastanejo, če ne bodo v nadaljnjem
postopku upoštevane in presežene bistvene razlike v pogledih na posamezne rešitve. Te razlike se s preglasovanjem in
z oblikovanjem le večinskega stališča ne morejo odpraviti.
Predsedstvo SR Slovenije ocenjuje, da je pri spreminjanju
posameznih določb ustave SFRJ kot temeljne listine vseh
republik in avtonomnih pokrajin ter vseh narodov in narodnosti SFRJ politično sprejemljiv edino le pristop, da so predlogi
sprememb oblikovani s soglasjem. Le predlogi, ki jih podpirajo vse republike in obe avtonomni pokrajini, lahko odigrajo
pozitivno vlogo pri stabilizaciji političnih razmer in spodbudijo združevanje vseh družbenih sil za izhod iz krize in kar je
še pomembnejše, prispevajo k hitrejšemu in vsestranskemu

razvoju naše socialistične samoupravne in na federativnem
načelu zgrajene družbe.
Zato je Predsedstvo SR Slovenije predlagalo Predsedstvu
SFRJ, da se v celoti seznani z dosedanjim potekom dela pri
pripravi osnutka amandmajev k ustavi SFRJ, da oceni sedanje
stanje in probleme, ki ob tem nastajajo in da se zavzame za to,
da se dajo v javno razpravo le tisti amandmaji, glede katerih je
mogoče realno pričakovati soglasje skupščin vseh republik in
obeh avtonomnih pokrajin.
★ ★ ★

**

Po podanih informacijah o dosedanjem delu pri oblikovanju besedila osnutka amandmajev k ustavi SFRJ, zlasti ob
ugotovitvah o poteku in rezultatih razprav v prizadevanjih za
argumentirano uveljavljanje stališč in pripomb iz SR Slovenije
v zveznih telesih, je komisija razpravljala o vlogi ponovnega,
takojšnjega izrednega sklica sej zborov Skupščine SR Slovenije v tej fazi ustavnih razprav, na katerih bi bila opravljena
ponovna obravnava stališč do predloženega osnutka amandmajev kot podlaga za dodatne argumente delegatom iz SR
Slovenije v Zveznem zboru za sejo tega zbora v novembru
1987.
V razpravi o teh vprašanjih so sodelovali: Miran Potrč,
France Popit, dr. Miran Mihelčič, Stane Markič, Grozdan
Šihigoj, Franc Fašalek, dr. Ciril Ribičič, Janez Lukač, Janko
Česnik, Bogo Gorjan, Geza Bačič, dr. Miha Ribarič, Roman
Albreht, dr. Majda Strobl, Tone Anderlič, Danijel Božič, Andrej
Marine, dr. Boštjan Markič, Sergej Kraigher, Uroš Dular, mgr.
Milan Gaspari, Jože Knez, Francka Strmole-Hlastec.
V tej razpravi so se nekateri člani komisije zavzeli za uveljavitev te možnosti, nekateri člani pa so opozorili na to, da je
možnost tako obravnavo uveljavljati kadarkoli v nadaljnjih
fazah postopka sprememb ustave SFRJ, obezno pa v fazah,
ko da republiška skupščina svoje mnenje k osnutku akta
o spremembi ustave SFRJ in ko odloča, ali se strinja z besedilom sprememb ustave SFRJ, ki ga je sprejel Zvezni zbor
Skupščine SFRJ. Pri tem so v razpravi poudarjali, da je treba
presoditi smotrnost odločitve o izrednem sklicu zborov republiške skupščine v tem trenutku oziroma v sedanji fazi z vidika
dejstva, da so stališča republiške skupščine do osnutka
amandmajev že jasno oblikovana in verificirana na Konferenci
delegacij samoupravnih organizacij in skupnosti, da jih je
ustavna komisija Skupščine SR Slovenije v konkretnem besedilu stališč in pripomb predložila zvezni ustavni komisiji, da
so bila ta stališča posredovana delegatom iz SR Slovenije
v Zveznem zboru, da se na teh stališčih vtraja in da se jih
argumentirano uveljavlja v vseh oblikah dela v zveznih telesih,
da je Predsedstvo SR Slovenije o tem s pismom resno opozorilo Predsedstvo SFRJ, da bo tudi Predsedstvo RK SZDL
Slovenije o tem opozorilo Predsedstvo Zvezne konference
SZDL in da vsa ta pomembna politična dejanja in aktivnosti
morajo prispevati k uveljavljanju načela soglasnosti v vseh
fazah priprave ustavnih sprememb.
Na podlagi razprav je komisija soglasno sprejela naslednja
stališča o nadaljnjem delu pri oblikovanju besedila osnutka
amandmajev k ustavi SFRJ do seje Zveznega zbora skupščine
SFRJ, na kateri bo zbor določil osnutek amandmajev in ga
poslal v mnenje skupščinam vseh republik in avtonomnih
pokrajin ter dal v javno razpravo, in sicer:
1. Razprava v komisiji je v celoti potrdila, da od oblikovanja
stališč Skupščine SR Slovenije 18. marca in 24. septembra
1987 ima ustavna komisija Skupščine SR Slovenije jasne
kriterije za oceno predlaganih sprememb ustave, na katerih je
doslej tudi gradila in zastopala stališča v različnih fazah
priprave osnutka amandmajev k ustavi SFRJ. Dodatno so bila
ta stališča, oblikovana na podlagi teh dveh delegatskih skupščinskih razprav, potrjena v javnosti v okviru razprav, ki jih je
organizirala RK SZDL Slovenije z regijskimi posveti in s Konferenco delegacij samoupravnih organizacij in skupnosti.
Hkrati je nedvoumno zavezala vse člane ustavne komisije
Skupščine SR Slovenije in tudi vse, ki sodelujejo v delovnih
telesih zvezne ustavne komisije in tudi delegate v Zveznem
zboru Skupščine SRF Jugoslavije, da se od načelnih stališč, ki
so bila sprejeta in nekatera od teh oblikovana tudi v konkretne
pripombe in predloge k posameznim delovnim osnutkom
amandmajev ne odstopi, s poudarkom na tem, da se ustava
SFRJ dograjuje le na podlagi temeljnih načel, ne pa razprav
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v smeri centralizma, ali v smeri razvrednotenja položaja
delavca, ali pa tudi v smeri razvoja določenih elementov
meščanske družbe. Ugotovila je, da nihče od navedenih
doslej ni imel niti pooblastila, niti ni kakorkoli spreminjal te
kriterije in kakorkoli popuščal v vprašanjih uresničevanja teh
kriterijev in jih tudi ne bo spreminjal brez dodatne preventive
v ustavni komisiji Skupščine SR Slovenije, oziroma razprave
in odločitev Skupščine SR Slovenije.
2. Skupno mnenje ustavne komisije Skupščine SR Slovenije je bilo, da ni prav, da dosedanja prizadevanja in predloai
naših predstavnikov v zvezni ustavni komisiji in njihova opozorila da je potrebno ponovno obravnavati čimveč vprašanj,
ki so bila odprta ob delovnem osnutku amandmajev, niso bila
sprejeta. Ocenila je za koristno, da je bila opravljena vsaj
razprava o nekaterih najbistvenejših vprašanjih, in ugotavjala, da je slabo, da Zvezna ustavna komisija ni bila pripravljena tudi o teh vprašanjih voditi še temeljitejše razprave
predvsem pa, da ni upoštevala dejstva, da o njih obstojajo
različni pogledi, kar ne more prispevati k nadaljnjemu procesu oblikovanja ustavnih amandmajev v Jugoslaviji V vsakem primeru ni mogoče pričakovati, da bi zanikanje obstoja
velikih razlik v stališčih in pogledih na nekatera vprašanja
v Jugoslaviji karkoli prispevalo pri iskanju skupnih rešitev,
bpremembne ustave morajo biti zgrajene na skupnem dogovoru in ob skupnem spoznanju, da nam lahko glede na današnji cas in jutrišnji dan, ne pa glede na včeraj, pomaoajo
razreševati aktualno gospodarsko in politično situacijo in
seveda tudi stanje v mednacionalnih odnosih oziroma glede
položaja republik in avtonomnih pokrajin, predvsem pa pri
nadaljnjem razvoju sistema socialističnega samoupravljanja.
Komisija se je zavzela za možnost nadaljnje razprave
v okviru zvezne ustavne komisije in v okviru strokovnih institucij, v katerih bi se poskušalo nekatera vprašanja razčistiti.
Zavzela se je tudi za to, da se jugoslovanski javnosti preko
različnih modalitet posameznih rešitev, ki jih bo obravnaval in
sprejel Zvezni zbor, pokaže, da glede nekaterih vprašanj koncepcijsko ali v izpeljavah obstojajo različni pogledi, o katerih
je potrebna strpna medsebojna in argumentirana razprava
ker drugače te razlike ne morejo biti presežene, ampak se
lahko se bolj polarizirajo in pripeljejo res do tega da bo
v zadnji fazi prišlo do nesposobnosti katerekoli skupščine da
da soglasje na besedilo sprememb ustave.
Odgovornost za oblikovanje in sprejemanje ustavnih sprememb je namreč obojestranska: veliko politično odgovornost
imajo tisti, ki trdijo, da so določene rešitve nesprejemljive
veliko politično odgovornost pa imajo tudi tisti, ki kljub takšnim jasnim stališčem to dejstvo negirajo, zavračajo možnosti
oblikovanja alternativ oziroma vodenje razprave o teh alternativah.
3. Komisija za ustavna vprašanja je delala javno in se vseskozi zavzemala za objektivno in najširše obveščanje javnosti
o njenem delu. Ponovno je bila na seji komisije poudarjena
potreba po se večjem obveščanju slovenske in jugoslovanske
javnosti o delu v pripravah sprememb ustave.
4. Komisija je bila seznanjena s pismom Predsedstva SR
Slovenije Predsedstvu SFRJ in ga je v celoti podprla hkrati pa
je ocenila, da je koristno, da se opozarja po vseh možnih
poteh na politično dimenzijo postopka sprejemanja ustavnih
sprememb in možne posledice tega postopka.
„ 5„
i® komisija podprla odločitev, da bo predsedstvo
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v načelni razpravi v tem zboru opozorijo na dosedanji način

razprave o osnutku amandmajev v delovnih telesih tega zbora
(oblikovanje stališč s preglasovanjem) in da v primeru če
bodo glede na jasna stališča komisije, posebej pa konference
delegacij samoupravnih organizacij in skupnosti z dne 7 10
1987, ugotovili, da se vztraja pri nekaterih vprašanjih, ki posegajo v suverene pravice republik in avtonomnih pokrajin
predlagajo poseben postopek po drugem odstavku 294 člena
ustave SFRJ ter da glede najpomembnejših vprašanj do katerih se je opredelila navedena konferenca, predlagajo na seii
Zveznega zbora ustrezne predloge amandmajev.
Vsekakor ostajajo kot podlage za delo delegatov v Zveznem
zboru razprave in stališča, ki so bila oblikovana in sprejeta na
dveh zasedanjih republiške skupščine, na sejah ustavne
komisije in na Konferenci delegacij samoupravnih organizacij
in skupnosti in tudi razprava in stališča, ki jih bo na seii 17 11
1987 zavzelo Predsedstvo RK SZDL Slovenije.
8. S poročilom o dosedanjem delu pri oblikovanju besedila
osnutka amandmajev k ustavi SFRJ bo komisija seznanila
6V
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1987. KomisijaPščini
ugotavlja,
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pri
oblikovanju osnutka amandmajev z objavljanjem v skupščinskem Poročevalcu delegate in s tem tudi vse delovne ljudi in
občane (Poročevalec št. 8 z dne 31. 3. 1987 št 22 z dne 2 9
1987, št. 25 z dne 12. 10. 1987 in št. 30 z dne 4. 11. 1987).
II.
V zvezi z dosedanjim delom pri oblikovanju predlogov in
pripomb k delovni zasnovi amandmajev XI in XXVIII osnutka
amandmajev k ustavi SFRJ so člani komisije prejeli Informacijo o delu delovne skupine za kreditno-monetarni in bančni
sistem in koordinacijske skupine komisije pri oblikovanju
stališč, predlogov in pripomb k zasnovi teh dveh amandmajev, skupaj s predlogi in pripombami k delovni zasnovi teh
dveh amandmajev, ki so bili dne 6. 11. 1987 poslani zvezni
ustavni komisiji in njeni podskupini za družbenoekonomsko
ureditev.
Podana je bila informacija predsednika delovne skupine
komisije za kreditno-monetarni in bančni sistem Vladimirja
Klemencica s 7. seje Podskupine za družbenoekonomsko
ureditev zvezne ustavne komisije o obravnavi osnutka XXVIII
amandmaja k ustavi SFRJ, ki je bila 13.11. 1987, in o sprejetih
opredelitvah, in sicer:
Glede koncepta in vloge Narodne banke Jugoslavije in
vloge narodnih bank republik in avtonomnih pokrajin se sedaj
večinsko približujejo mnenja, da bi v osnovi ostali na konceptu Narodne banke Jugoslavije in narodnih bank republik
in avtonomnih pokrajin kot institucij, ki so sestavni del enotnega monetarnega sistema, s tem, da se ne bi sprejel koncept
hierarhičnega odnosa Narodne banke Jugoslavije in narodnih
bank republik in avtonomnih pokrajin, po katerem bi narodne
banke republik in avtonomnih pokrajin imele samo vlogo
ekspozitur. Tudi tako zasnovan koncept ni dosleden saj vsebuje tudi elemente hierarhičnega odnosa med temi bankami
Nekatera vprašanja so v zvezi s tem še odprta in so bila
predmet precej ostrih razprav.
1 točka XXVIII amandmaja o enotnem denarju, enotnem
monetarnem, kreditnem in deviznem sistemu in o skupni
monetarni in devizni politiki in skupnih osnovah kreditne
politike, bi bila v osnovi že sprejeta, če ustavna komisija
Skupščine SR Slovenije temu ne bi nasprotovala. Sprejet je
bil dogovor, da alternativi ostaneta. Vztrajali smo na alternativi II. oziroma na obstoječem besedilu ustave SFRJ, to je pri
enotnih temeljih kreditnega sistema in ne na enotnem kreditnem sistemu. Predstavniki iz drugih republik in avtonomnih
pokrajin, zlasti SR Srbije in SR Črne gore, SR Makedonije in
SAP Kosovo so vztrajali na alternativi I., ki pa terja enotnost
dejansko na vseh področjih, razen pri nekaterih elementih
politike.
Glede sveta guvernerjev je bilo vendarle opuščeno skrajno
stališče Narodne banke Jugoslavije, da se v ustavi opredeli
svetovalni organ v Narodni banki Jugoslavije. Odprta pa je
ostala še vedno sestava sveta guvernerjev in sicer koliko bi
bilo v njem še drugih članov poleg sedanjih.
Največja stopnja različnih pogledov na ustavno opredelitev
Narodne banke Jugoslavije in narodnih bank republik in avtonomnih pokrajin kot institucij enotnega monetarnega sistema
je bila pri obravnavi zadnjega odstavka 6. točke tega amandmaja, ki opredeljuje odnos, ko gre za izvrševanje monetarnih
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predpisov, med Narodno banko Jugoslavije in narodnimi bankami republik in avtonomnih pokrajin tako, kot to velja za
odnos med zveznimi in republiškimi upravnimi organi.
Opuščena pa je bila rešitev, ki je dejansko izhajala iz besedila točk 3., 4. in 6. osnutka tega amandmaja, s katero je
guvernerju Narodne banke Jugoslavije bila dana pristojnost
predlaganja sistemskih zakonov s tega področja, svetu guvernerjev pa predlaganje in skrb za izvajanje politike na tem
področju. Dogovorjeno je bilo, da se to črta in bi torej bil svet
guvernerjev pooblaščen za eno in za drugo.
Predlagano je bilo, da se opredeli razmejitev pri izvajanju
nalog med narodnimi bankami republik in avtonomnih pokrajin in Narodno banko Jugoslavije tako, da ne bi prišlo do
kolizije, ki sedaj v točkah osnutka tega amandmaja dejansko
obstaja. V zvezi z Narodno banko Jugoslavije bi se poudarila
predvsem njena odgovornost za enotno uporabo sprejetih
predpisov, z možnostjo neposredne kontrole, medtem ko bi
opravljale temeljno kontrolo narodne banke republik in avtonomnih pokrajin. Gre za določeno izboljšavo, ki je bila sprejeta v razpravi.
Glede odnosa Narodne banke Jugoslavije do Zveznega
izvršnega sveta je bilo opredeljeno večinsko mnenje, da je pri
predlaganju in izvajanju ukrepov potrebno dati Narodni banki
Jugoslavije sami, ali ob sodelovanju tudi z republiškimi
narodnimi bankami, večjo vlogo kot doslej, kar seveda ne
pomeni, da se ne bi upoštevali tudi drugi predlagatelji, to je
Zvezni izvršni svet in drugi.
V zvezi s 5. točko osnutka tega amandmaja je bila izražena
pripravljenost, upoštevajoč razpravo, da pri tej točki ostane
bodisi alternativa bodisi, da se ta alternativa sprejme kot
temeljno besedilo. To v bistvu pomeni, da bi se poslovanje, ki
ni vezano za Narodno banko Jugoslavije kot monetarno institucijo, ločeno izkazovalo od ostalega poslovanja te banke.
Dana je bila pobuda, da se oblikuje posebna strokovna
skupina za dograditev finančnega sistema, ki naj bi delala ves
čas javne razprave o osnutku amandmajev z nalogo proučiti
koncept obeh amandmajev (XI in XXVIII), kar bi prispevalo
k zagotovitvi strokovno-političnih podlag za spremembe v teh
dveh amandmajih, še zlasti zaradi medsebojne povezanosti
obeh amandmajev.
★ ★ ★
Na podlagi razprav na tej seji je komisija soglašala z navedeno informacijo o delu delovne skupine za kreditno-monetarni in bančni sistem v obravnavi osnutka XI in XXVIII amandmaja in z informacijo predsednika te delovne skupine s 7. seje
podskupine za družbenoekonomsko ureditev zvezne ustavne
komisije o osnutku XXVIII amandmaja k ustavi SFRJ z dne 13.
11. 1987
III.
Komisija je dne 20.10.1987 prejela pobudo skupine delegatov za Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije iz
Skupščine občine Novo mesto (za gospodarsko, socialnozdravstveno in prosvetno-kulturno področje - 25., 11. in 10.
okoliš).
S to pobudo skupina predlaga komisiji naj zahteva od
Skupščine SFRJ umik predloženega osnutka amandmajev
k ustavi SFRJ, dokler iz tega osnutka ne bodo izločeni amandmaji k členom ustave SFRJ, ki se nanašajo na vzgojo in
izobraževanje. To utemeljuje s tem, da je bila že večkrat
v razpravah v delegatskih in strokovnih krogih (srečanje slavistov v Bohinjski Bistrici) poudarjena nesprejemljivost 2. točke
XXIII amandmaja k ustavi SFRJ, po kateri zvezni zakon določa
stopnje izobraževanja in temeljne pogoje za pridobivanje znanja in strokovne izobrazbe na vseh stopnjah izobraževanja,
v vseh vrstah šol in drugih izobraževalnih zavodih. Ta skupina
se tudi pridružuje temu stališču. Meni tudi, da ni sprejemljivo
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širjenje pristojnosti federacije tudi na področje vzgoje in
izobraževanja, ker to ni v skladu z originarno pristojnostjo
republik in avtonomnih pokrajin, pa tudi republike in avtonomni pokrajini nosijo odgovornost glede razvoja kulturne
identitete naroda ter varovanja narodove samobitnosti.
★ ★ ★
K 2. točki XXIII amandmaja besedila osnutka amandmajev
k ustavi SFRJ je komisija že sprejela stališče (razvidno iz
Poročevalca št. 25 z dne 12. 10. 1987). To stališče je komisija
obrazložila z naslednjim:
»V tej točki je predlagano, da zvezni zakon določa stopnje
izobraževanja in temeljne pogoje za pridobivanje znanja in
strokovne izobrazbe na vseh stopnjah izobraževanja, v vseh
vrstah šol in v drugih izobraževalnih zavodih.
Pojem »temeljnih pogojev« ni dovolj jasen. Iz dosedanjih
obrazložitev izhaja, da naj bi šlo za vprašanja, ki so
pomembna za zagotavljanje skupnih temeljev sistema izobraževanja v SFRJ. Predlagano besedilo bi lahko pomenilo, da
gre za »temeljni« zvezni zakon, ki bi posegal v vsebino
sistema izobraževanja, kar bi predstavljalo poslabšanje
ustavne pozicije republik in pokrajin. Pri sistemu izobraževanja gre za vprašanja kulturne identitete naroda in njegove
samobitnosti in s tem za izključno pristojnost in odgovornost
republik in avtonomnih pokrajin. Predlagana širitev federalne
pristojnosti bi pomenila tudi poseg v odnose v federaciji, na
kar je izrecno v svojih stališčih k predlogu Predsedstva SFRJ,
da se začne postopek za spremembo ustave SFRJ, opozorila
tudi Skupščina SR Slovenije in poudarila, da je treba zagotoviti, da temelji sistema ne bodo posegali v vsebino vzgoje in
izobraževanja.
Navedeno področje bi bilo treba ohraniti v republiški oziroma v pokrajinski pristojnosti in eventualna vprašanja, kot so
šolske stopnje, pogoji za »prehodnost« šol in druga vprašanja, kjer je poenotenje nesporno, kolikor sedanja ureditev ni
ustrezna, reševati z dogovarjanjem republik in pokrajin
v okviru dogovorov po 244. členu ustave SFRJ. Dogovarjanje
na tem področju je vedno možno, kar dokazuje tudi že 9 sklenjenih dogovorov oziroma družbenih dogovorov od leta 1980
dalje, ki imajo za cilj usklajevanje ureditve vzgoje in izobraževanja v SFRJ«.
Izhajajoč iz sprejetih stališč v Skupščini SR Slovenije in iz
navedenih stališč, je ustavna komisija Skupščine SR Slovenije
že predlagala zvezni ustavni komisiji, naj se ta točka črta in
naj se besedilo predložene točke izloči iz osnutka ustavnih
amandmajev in ne predloži v javno razpravo in je v vseh
dosedanjih razpravah v zveznih telesih uveljavljala to stališče.
Zvezna ustavna komisija je na svoji 6. seji dne 20. 10. 1987 ta
predlog delno sprejela s tem, da je dodatno zasnovanemu
osnutku oblikovala alternativno rešitev, in sicer na naš predlog tako, da se ta točka črta. (Priloga Poročevalca št. 30 z dne
4. 11. 1987). Ustavno komisijo Skupščine SR Slovenije taka
rešitev še ne zadovoljuje in bo še naprej vztrajala pri predlogu, da se ta točka črta in izloči iz osnutka ustavnih amandmajev.
Glede na dosedanje razprave v družbenopolitičnih organizacijah, komisiji in tudi v Skupščini SR Slovenije, ko je razpravljala o predlogu Predsedstva SR Slovenije za začetek
postopka sprememb ustave SR Slovneije, komisija smatra, da
je potrebno zagotoviti in omogočiti javno razpravo o osnutku
ustavnih amandmajev. Zato le iz razloga nesprejemljivosti
enega predloga, glede katerega ima sicer komisija jasno in
decidirano stališče, možnosti javne razprave ne kaže onemogočati. Komisija pa bo v nadaljnjih fazah postopka ustavnih
sprememb še naprej dosledno opozarjala na to vprašanje in
druga vprašanja, kar izhaja že iz njenega dosedanjega dela in
sprejetih stališč in predlogov za spremembe in dopolnitve
besedila osnutka amandmajev k ustavi SFRJ.
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pripombami, oblikovanimi v SR Sloveniji in ki so izrazito
vsebinske narave. To se posebej nanaša na pripombe v zvezi
z monopolnim dohodkom, pristojnostmi federacije na
področju izobraževanja in organizacije pravosodja, enotnimi
temelji davčnega sistema, uporabo zveznega zakona v primeru njegove kolizije z republiškim, s pristojnostmi zveznega
sodisca in zveznega javnega tožilca in v zvezi s financiranjem
Jugoslovanske ljudske armade.
4. Doslej neupoštevani predlogi v zvezni ustavni komisiji in
v telesih zborov Skupščine SFRJ so istovetni s tistimi stališči,
ki jih je konferenca delegacij samoupravnih organizacij in
skupnosti ocenila za tako pomembne, da se v primeru, da jih
ne bi mogli uveljaviti v nadaljnjem postopku oblikovanja in
sprejemanja osnutkov amandmajev, v končni osnutek amandmajev nespremenjeni ne bi smeli vključiti.
5. Predsedstvo zato zavezuje delegate RK SZDL Slovenije
v Zvezni konferenci SZDL Jugoslavije, da dajo pobudo za
obravnavo teh vprašanj v telesih Zvezne konference SZDL in
s temi stališči in usmeritvami kakor tudi s stališči, ki so bila že
poprej oblikovana v SR Sloveniji, podrobneje seznanijo tudi
Predsedstvo Zvezne konference. Naši delegati v Zvezni konferenci SZDL morajo opozoriti na posledice, ki lahko nastanejo,
ce v nadaljnjem postopku ne bodo upoštevane in presežene
bistvene razlike v pogledih na posamezne rešitve.
Delegati morajo opozoriti na to, da so pripombe in predloai
ki smo jih sprejeli v SR Sloveniji, plod poglobljenega strokovnega preučevanja in obširne razprave, tako v družbenopolitičnih organizacijah in njihovih organih kakor tudi v delegacijah
samoupravnih organizacij in skupnosti in Skupščini SR Slovenije ter njeni ustavni komisiji.
Predsedstvo poudarja, da smo za spreminjanje posameznih
določil Ustave SFRJ kot temeljnega akta vseh republik in
pokrajin ter vseh narodov in narodnosti SFR Jugoslavije
odgovorni vse republike in pokrajini posebej in skupaj in da
so zato sprejemljivi le tisti predlogi, ki jih bodo podprle vse
republike in obe pokrajini. Tega soglasja pa preglasovanje in
sprejeto večinsko stališče v Skupščini SFRJ ne moreta nadomestiti.
6. Predsedstvo predlaga Komisiji Skupščine SR Slovenije
da se naprej sproti in ppdrobneje preučuje vse predloge ki so
bili doslej oblikovani v drugih socialističnih republikah in
pokrajinah, z namenom, da bi si še naprej prizadevali najti
poglavitne stične točke teh predlogov z našimi in da bi tako
storili vse za preseganje razlik v stališčih in pogledih.
7 Predsedstvo RK SZDL Slovenije bo za sejo republiške
bo zacel
momh^h'nUstave
? SFRJ
ćrDkater0
° javno
razpravo
o spremembah
in SR Slovenije,
oblikovalo
družbena
merila, v katerih bodo izražena«izhodišča, smisel in cilj ustavnih sprememb skladno s tistimi, ki so na kratko našteta
v Preambuli pobude Predsedstva SFRJ. Ta izhodišča bodo
služila Socialistični zvezi kot merilo za opredeljevanje tako do
prave UStaVnih amandmajev in do predlogov iz javne razPredsedstvo RK SZDL bo tak pristop in oblikovanje takšnih
meril predlagalo tudi Predsedstvu Zvezne konference SZDL
Jugoslavije.
8. Te ugotovitve, stališča in usmeritve bo Predsedstvo
posredovalo delegatom iz SR Slovenije v Zvezni konferenci
SZDL Jugoslavije in članom njenega predsedstva ter delegatom iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFR Jugosla-
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