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SKUPŠČINE SFR JUGOSLAVIJE «■*# v., m«. ... 

ZA DELEGACIJE IN DELEGATE <*"a5d,n 

PROGRAM DELA 

Zbora združenega dela, Zbora obč in in 

Družbenopolitičnega zbora Skupšč ine SR 

Slovenije za leto 1980 (ESA-398) 

OSNUTEK PROGRAMA DELA 

zborov skupščine Izobraževalne skupnosti Slovenije 

za leto 1980. 

PROGRAM DELA 

skupščine Raziskovalne skupnosti Slovenije na 

področju planiranja in uresničevanja zakona o 

raziskovalni dejavnosti in raziskovalnih skupnosti 

PROGRAM DELA 

skupščine Kulturne skupnosti Slovenije za leto 1980 

PROGRAM DELA 

Zdravstvene skupnosti Slovenije za leto 1980 

PREDLOG PROGRAMA DELA 

Skupnosti socialnega varstva Slovenije za leto 1980 



PROGRAM DELA 

Zbora združenega dela, 

Zbora obč in in 

Družbenopolitičnega zbora 

Skupšč ine SR Slovenije za 

leto 1980 (ESA-398) 

UVOD 
I. 

Program dela Zbora združenega dela, Zbora ob- 
č in in Družbenopolitičnega zbora, ki so ga zbori 
Skupščine SR Slovenije sprejeli na seji 30. januarja 
1980, je pripravljen na podlagi načelnih izhodišč , ki 
so veljala za programiranje dela Skupščine SR 
Slovenije v letu 1979: 

- da je program Skupščine SR Slovenije pro- 
gram družbenopolitične aktivnosti vseh družbenih 
dejavnikov v republiki, ki sodelujejo v delu Skup- 
šč ine SR Slovenije in je kot tak delovna in akcijska 
usmeritev za vse te dejavnike; 

- da je potrebno naloge skupščine programirati 
realno, pri tem pa zagotoviti prioriteto reševanju 
tistih družbeno-političnih nalog, ki jih je potrebno 
na podlagi resolucij ZK Slovenije in ZK Jugoslavije 
in drugih družbenopolitičnih organizacij, kakor tudi 
na podlagi ocene družbenoekonomskih in družbe- 
nopolitičnih razmer prvenstveno reševati v celotni 
samoupravni in politični strukturi republike, pri če- 
mer naj bi Skupščina SR Slovenije in njeni zbori 
urejali posamezna vprašanja strogo znotraj pristoj- 
nosti, ki jih imajo na podlagi ustave SR Slovenije; 

- da je potrebno doseč i č im več jo usklajenost 
med programom dela zborov Skupščine SR Slove- 
nije in programi deJa obč inskih skupščin ter s pro- 
gramom dela Zbora republik in pokrajin Skupščine 
SFRJ oziroma, da je treba te programe sproti uskla- 
jevati. Potrebno je v več ji meri zagotoviti razpravo in 
oblikovanje stališč tudi do zakonov, ki jih sprejema 
Zvezni zbor Skupščine SFRJ; 

- da je program iz vsebinskega vidika odprt za 
pobude družbenopolitičnih organizacij, družbeno- 

političnih in samoupravnih interesnih skupnosti ter 
samoupravnih organizacij in skupnosti ter njihovih 
delegacij za obravnavo aktualnih, neodložljivih in 
tekoč ih vprašanj, ki jih bo potrebno, odvisno od 
ocen in potreb v republiki, reševati v Skupščini SR 
Slovenije; 

- da program omogoča oblikovanje takih dnev- 
nih redovsej zborov, da bodo na eni seji obravna- 
vani vsebinsko zaokroženi sklopi vprašanj in da so 
bile oziroma bodo skupščini predložene ocene sta- 
nja po posameznih področjih s predlogi sistem- 
skih rešitev in drugih ukrepov, ki jih je potrebno 
podvzeti na določenem področ ju - vse to zato, da 
bo delegacijam omogočena priprava, preverjanje in 
usklajevanje stališč že pred sejami zborov; 

- bistven element, ki bo prispeval h kvalitetnej- 
šim odločitvam skupščine je tudi čas, ki ga bodo 
imele delegacije na razpolago za obravnavo posa- 
meznih vprašanj, za oblikovanje temeljnih usmeri- 
tev in stališč in njihovo usklajevanje. Zato je obveza 
predlagateljev gradiv, da dosledno spoštujejo sku- 
paj in vnaprej dogovorjene roke za predložitev 
posameznih vprašanj in gradiv Skupščine SR Slove- 
nije. To bo tudi omogočilo časovno uskladitev pro- 
gramov skupšč in v vsej vertikalni strukturi delegat- 
skega sistema. 

Konkretno realizacijo tega izhodišča bodo pred- 
stavljali periodični delovni načrti, ki bodo imeli tudi 
v prihodnjem programskem obdobju značaj druž- 
benopolitičnega dokumenta, saj bodo rezultat kon- 
kretnih dogovorov z Izvršnim vetom in republiškimi 
upravnimi organi, z združbenopolitičnimi dejavniki 
v republiki in drugimi družbenimi dejavniki in bodo 
kot taki predstavljali časovno in delovno konkretiza- 
cijo nalog in podlago za oblikovanje dnevnih redov 
posameznih sej zborov. 
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II. 
Izhajajoč iz teh izhodišč  opredeljuje program dela 

Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbeno- 
političnega zbora Skupščine SR Slovenije kot prio- 
ritetna naslednja vprašanja: 

- priprava in sprejemanje družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 1981 do 1985 ter sodelovanje 
pri sprejemanju srednjeročnega družbenega plana 
Jugoslavije za to obdobje; 

- ocene, kako se izvaja resolucija o politiki izva- 
janja družbenega plana SR Slovenije za leto 1980 
oziroma kako se uresničujejo v resoluciji predvi- 
deni stabilizacijski ukrepi, kar bo skupščina tekoče 
spremljala vse leto; 

- priprava in sprejemanje resolucije o politiki 
izvajanja družbenega plana SR Slovenije za leto 
1981, kakor tudi sodelovanje pri sprejemanju reso- 
lucije o politiki izvajanja družbenega plana Jugosla- 
vije za leto 1981; 

- sprememba ustave SR Slovenije in sodelova- 
nje pri sprejemanju ustave SFRJ. 

- zakonska ureditev tistih vsebinskih področ ij, 
ki so bila programirana že za preteklo programsko 
obdobje, pa v tem obdobju postopek sprejemanja 
zakonov še ni bil v celoti opravljen in sicer: druž- 
beni sveti, organizacija državnih organov, ljudska 
obramba, družbena samozaščita in notranje za- 
deve; družbenoekonomski odnosi v samoupravnih 
interesnih skupnostih materialne proizvodnje; 
vzgoja in izobraževanje; stanovanjska zakonodaja 
in davčna zakonodaja; 

- zakonska ureditev nekaterih področ ij, v glav- 
nem predvidena že v tekožem programskem ob- 
dobju, na katerih pa ni bila opravljena niti prva faza 
zakonodajnega postopka; zakonska ureditev teh 
področ ij pa predstavlja pomemben pogoj za celo- 
vito sistemsko ureditev posameznih področ ij druž- 
bene reprodukcije oziroma posameznih področij 
družbenega življenja: družbena kontrola cen, kom- 
penzacije, blagovne rezerve, družbeni sistem infor- 
miranja, kultura, urejanje prostora, gospodarjenje s 
prostorom in zemljiška politika, naravna in kulturna 
dedišč ina. 

Glede na to, da vsebuje program prioritetne na- 
loge, bi ga bilo potrebno dosledneje spoštovati in 
delo v republiški upravnih organih v Izvršnem 
svetu, v družbenopolitičnih organizacijah in pri 
drugih družbenih subjektih razporejati tako, da 
bodo dogovorjene obveznosti opravljene v predvi- 
denih rokih. To je posebno važno in je osnovni 
pogoj za uspešno delovanje delegatskega sistema 
tako v občinah kot v republiki. Zaradi nespoštovanja 
dogovorjenih rokov za obravnavanje posameznih 
vsebinskih sklopov imajo delegati, delagacije ter 
občinske skupščine kot konference delegacij stalno 
težave s pripravo stališč in usmeritev za delovanje 
delegacij, še posebej pri uresničevanju njihove od- 

govornosti, da po demokratičnem postopku uska- 
Ijevanja pridejo do sporazumnih določ itev. 

Program je še vedno pretežno zakonodajne na- 
rave, ker zakonodajni del programa za leto 1979 ni 
bil v celoti uresničen in je bilo ocenjeno, da je več ji 
del nalog potrebno programirati tudi v naslednjem 
programskem obdobju. Tako v programu ni moglo 
biti dovolj izpeljano izhodišče, da je potrebno v 
prihodnjem programskem obdobju za še večjo uve- 
ljavitev skupščine in njene celovite vloge organa 
oblasti in organa družbenega samoupravljanja.uve- 
Ijaviti tudi njene naloge, da spremlja uresničevanje 
sprejete politike in aktov ter jo na podlagi svojih 
ugotovitev spreminja, dopolnjuje aii jo ponovno 
oblikuje na novih osnovah, čeprav program vsebuje 
v več ji meri tudi take naložbe (npr. ocena družbe- 
noekonomskih odnosov v samoupravnih interesnih 
skupnostih materialne proizvodnje, ocena ustavne 
preobrazbe pravosodnega sistema, problematika 
delavcev iz drugih republik in še nekatere naloge). 
Pri tem pa je potrebno ponovno poudariti temeljno 
izhodišče, da je program odprt za vse pobude zlasti 
za pobude družbenopolitičnih dejavnikov za obrav- 
navo aktualnih vprašanj, ki jih bo potrebno, glede 
na oceno razmer v republiki sproti reševati v Skup- 
šč ini SR Slovenije. Kolikor bodo taka vprašanja med 
izvajanjem že sprejetega periodičnega delovnega 
programa predložena skupšč ini v obravnavo, jih 
bodo najprej obravnavala posebej v ta namen obli- 
kovana delovna telesa ali redna delovna telesa 
skupščine oziroma zborov, da preverijo potrebo 
obravnave takega vprašanja na sejah zborov Skup- 
šč ine SR Slovenije. 

V program niso posebej vključeni posamezni za- 
koni, ki jih bo potrebno spremeniti oziroma dopol- 
niti, bodisi zaradi sprejetih novih sistemskih rešitev 
na določenih področjih, bodisi zaradi problemov, ki 
bodo nastajali pri njihovi praktični uporabi. 

Programu je dodana priloga. 

Prvi del priloge vsebuje zakone, za katere se ni 
bilo mogoče odloč iti, da se jim da prioriteta. Te in 
tudi druge zakone bo skupšč ina obravnavala po 
njihovi predhodni obravnavi v posebej v ta namen 
oblikovanih delovnih telesih ali v rednih delovnih 
telesih skupščine oziroma zborov, če bodo ta pred- 
lagala tako obravnavo v zborih Skupščine SR Slove- 
nije. Predlagatelji pa bodo morali v vseh takih pri- 
merih utemeljiti potrebo po zakonodajni ureditvi te 
materije in bodp morali poskrbeti, da bodo njihovi 
predlogi v predhodnih postopkih vsestransko 
osvetljeni oziroma bodo predhodno razčiščena 
osnovna izhodišča, na katerih naj bi temeljile pred- 
lagane rešitve. 

Drugi del priloge vsebuje poročila in analize, ki se 
v skladu s sprejetimi zakoni in drugimi akti predla- 
gajo skupšč ini. Ta poročila naj bi tudi v prihodnjem 
programskem obdobju praviloma obravnavala re- 
dna oziroma ad hoc delovna telesa skupščine ozi- 
roma zborov. Kadar bodo taka poročila odpirala 
važnejše družbenoekonomske in družbenopolitične 
probleme v republiki, jih bodo po predlogih delov- 
nih teles, obravnavali zbori Skupščine SR Slpvenije. 
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I. DEL 

TEME IN AKTI IZ PRISTOJNOSTI SKUPŠČINE SR 

SLOVENIJE 

I. DRUŽBENOPOLITIČNI SISTEM 

1. Sprememba ustave SR Slovenije 

- Predlog, da se začne postopek za 
spremembo ustave SRS 
Predlagatelj: 

Zbori Skupšč ine SRS 

- Določitev osnutka sprememb ustave 
Predlagatelj: 

Ustavna komisija Skupščine SRS 
Gradivo pripravi: 

Ustavna komisija Skupščine SRS 
Rok obravnave: I. in III. trimeseč je 1980 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

2. Uresničevanje stališč Skupščine SR 
Slovenije o izvajanju delegatskega sistema in 
uresničevanje delegatskih odnosov v SR 
Sloveniji 

V letu 1980 bo skupščina na podlagi sprejete ocene v letu 
1979 sprejela: 
- ukrepe za odpravljanje ugotovljenih pomanjkljivosti v 

delovanju delegatskega sistema v Skupščini SRS ter pripra- 
vila predloge potrebnih sprememb poslovnikov Skupščine 
SRS in njenih zborov 

- prouč ila uresničevanje vloge zborov ter metod dela de- 
lovnih teles skupščine in zborov 

Predlagatelj: 
Odbori za družbenopolitični oz. komunalni sistem vseh 

zborov 
Gradivo pripravi: 
Posebno delovno telo, sestavljeno iz delegatov zborov, 

predstavnikov družbenopolitičnih organizacij in delegatov sa- 
moupravnih interesnih skupnosti 

Rok obravnave: 
I. in III. trimesečje 1980 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor obč in 
Družbenopolitični zbor 
obravnavajo tudi skupščine SIS 

3. Stališča in sklepi o uresničevanju resolucije 
o temeljih zakonodajne politike republike 

Stališča in sklepi so bili v fazi osnutka že obravnavani v 
Skupščini SR Slovenije 

Predlagatelj: 
Zakonodajno-pravna komisija 
Skupščine SR Slovenije, ki pripravi predlog 
Rok obravnave: 
I. trimeseč je 1980 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor obč in 
Družbenopolitični zbor 

4. Politika neuvrščenosti in izvajanje sklepov 
IV. konference šefov držav ali vlad 
neuvrščenih držav v Havani 

Razprava o tej temi je predvidena v programu Zveznega zbora 
Skupščine SFRJ. Skupščina SR Slovenije se bo vključ ila v 
obravnavo teh vprašanj z vidika specifičnih interesov in nalog 
SR Slovenije na tem področ ju. 

Gradivo: 
Uporabljeno bo gradivo Zveznega izvršnega sveta oziroma 

Zveznega zbora Skupščine SFRJ, dopolnjeno z gradivom 
Republiškega sekretariata za mednarodno sodelovanje in Ko- 
misije Skupščine SR Slovenije za mednarodne odnose 

Rok obravnave: 
II. trimesečje 1980 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor obč in 
Družbenopolitični zbor 

5.a) Zakon o družbenih svetih 
Zakon je že sprejet v I. in II. fazi zakonodajnega postopka 

b) Zakoni o posameznih republiških družbenih 
svetih 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakone pripravi: 
Sekretariat Izvršnega sveta Skupščine SRS za zakonodajo 
Predlogi zakonov: 
I. in II. trimeseč je 1980 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor obč in 
Družbenopolitični zbor 

6.a) Zakon o organizaciji in delovnem 
področju republiških upravnih organov in 
republiških organizacij ter samostojnih 
strokovnih služb izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije 
Zakon je bil že sprejet v I. in II. fazi zakonodajnega postopka. 

Predlagatelj; 
Izvršni svet Skupščine SRS 
Zakon pripravi: 
Republiški sekretariat za pravosodje, organizacijo uprave in 

proračun 
Predlog zakona: 
I. trimesečje 1980 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor obč in 
Družbenopolitični zbor 

b) Zakon o dopolnilnem izobraževanju, 
pripravništvu in strokovnih izpitih delavcev v 
državnih organih 
Zakon je bil že sprejet v i. in II. fazi zakonodajnega postopka. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SRS 
Zakon pripravi: 
Republiški sekretariat za pravosodje, organizacijo uprave in 

proračun 
Predlog zakona: 
I. trimeseč je 1980 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor obč in 
Družbenopolitični zbor 
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c) Odlok o sestavi republiških komitejev 
jodlok bo določal sestavo republiških komitejev, ki bodo usta- 
novljeni z novim zakonom o organizaciji in delovnem po- 
droč ju republiških upravnih organov, republiških organizacij 
in samostojnih strokovnih služb Izvršnega sveta Skupščine 
SRS. Določ il bo, kateri upravni organi, samoupravne intere- 
sne skupnosti, organizacije združenega dela in druge samo- 
upravne organizacije ter skupnosti delegirajo svoje predstav- 
nike v posamezne republiške komiteje. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SRS 
Odlok pripravi: 
Republiški sekretariat za pravosodje, organizacijo uprave in 

proračun 
Predlog odloka: 
I. trimeseč je 1980 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor obč in 
Družbenopolitični zbor 

č) Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o sanitarni inšpekciji 
Sprememba zakona je potrebna zaradi uskladitve obveznosti, 
pravic in odgovornosti družbenopolitičnih skupnosti in orga- 
nov državne uprave pri zagotavljanju pravic do zdravstvenega 
nadzora nad živili, predmeti splošne rabe, komunalno higieno 
in drugimi vprašanji na področ ju sanitarnega nadzorstva in 
pri izvrševanju ukrepov ter zavarovanju zdravja delavcev. Za- 
kon je bil že obravnavan v I. fazi zakonodajnega postopka. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SRS 
Zakon pripravi: 
Republiški komite za zdravstveno in socialno varstvo 
Osnutek zakona: 
I. trimesečje 1980 
Predlog zakona: 
III. trimesečje 1980 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor obč in 
Družbenopolitični zbor 

7. Zakon o pogojih in postopku za ustanovitev, 
združitev ali spremembo občine in o območjih 
občine 
Zakon bo v prvem delu določ il pogoje in postopek za usta- 
novitev in združitev z drugo občino oz. spremembo območja 
obč ine, v drugem delu pa bo določ il konkretna območja 
posameznih občin v SR Sloveniji. Zakon je bil že obravnavan v 
I. fazi zakonodajnega postopka. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SRS 
Zakon pripravi: 
Republiški sekretariat za pravosodje, organizacijo uprave in 

proračun 
Osnutek zakona: 
II. trimesečje 1980 
Predlog zakona: 

III. trimesečje 1980 
Pristojen: 
Zbor obč in 

B. Uresničevanje družbene preobrazbe 
pravosodja 

Oceniti je treba preobrazbo in delovanje rednih in samoup- 
ravnih sodišč in javnih tožilstev v republiki z vidika realizacije 
temeljnih načel, izhodišč in smotrov družbene preobrazbe, 
pravosodja in njegovo uč inkovitost ter zagotoviti spremljanje 
in proučevanje družbenih odnosov in pojavov kot sestavnega 

dela funkcije pravosodnih organov. Na podlagi sprejete 
ocene bo skupščina SR Slovenije sprejela ustavne ukrepe. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SRS 
Gradivo pripravi: 
Republiški sekretariat za pravosodje, organizacijo uprave in 

proračun v sodelovanju s pravosodnimi organi 
Rok obravnave: 
II. trimeseč je 1980 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor obč in 
Družbenopolitični zbor 

9. Zakon o vpisu v sodni register 
Zakon bo določ il subjekte vpisa v sodni register, ki jih ne 

zajema zvezna uredba, predmet vpisa ter katere listine ter 
dokaze je treba priložiti za vpis posameznih subjektov. Zakon 
je že bil obravnavan v I. fazi zakonodajnega postopka. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupč ine SRS 
Zakon pripravi: 
Republiški sekretariat za pravosodje, organizacijo uprave in 

proračun 
Osnutek zakona: 
II. trimesečje 1980 
Predlog zakona: 
IV. trimesč je 1980 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor obč in 

10. Zakon o začasnih ukrepih družbenega 
varstva samoupravnih pravic in družbene 
lastnine 

Uresničanje varstva samoupravnih pravic in družbene last- 
nine, ki ga je dolžna izvajati skupščina občine, zahteva ožje 
opredelitve pojmov, katere so bistvene motnje v samouprav- 
nih odnosih in kdaj so huje prizadeti družbeni interesi. Opre- 
delitev tehpojmov je potrebno urediti ali z družbenim dogovo- 
rom ali zakonom. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: 
Republiški sekretariat za delo 
Predlog za izdajo: 
II. trimesečje 1980 
Osnutek: 
III. trimesečje 1980 
Predlog: 
IV. trimesečje 1980 
Pristojni: 
Zbor ždruženega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

11. a) Zakon o splošni ljudski obrambi in 
družbeni samozašč iti 

Zakon je bil že obravnavan v I. fazi zakonodajnega po- 
stopka. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SRS 
Zakon pripravi: 
Republiški sekretariat za ljudsko obrambo 
Osnutek zakona: 
II. trimesečje 1980 
Predlog zakona: 
III. trimesečje 1980 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor obč in 
Družbenopolitični zbor 
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b) Zakon o investicijskih vlaganjih SR 
Slovenije v graditev zaklonišč v obdobju 1981- 
1985 

Zakon je bil že obravnavan v I. in II. fazi zakonodajnega 
postopka 

Predlgatelj: 
Izvršni svet Skupščine SRS 
Predlog pripravi: 
Republiški sekretariat za ljudsko obrambo 
Predlog zakona: 
lil. trimesečje 1980 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

c) Zakon o notranjih zadevah 
Zakon je bil že obravnavan v I. fazi zakonodajnega postopka 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SRS 
Zakon pripravi: 
Republiški sekretariat za notranje zadeve 
Osnutek zakona: 
II. trimesečje 1980 
Predlog zakona: 
III. trimesečje 1980 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

12. a) Zakon o družbenem sistemu 
informiranja v SR Sloveniji 

Predlog za izdajo tega zakona je Skupščini SRS že predlo- 
žen. Zbori so sprejeli sklep, da naj predlagatelj predloži do- 
datno gradivo, v katerem bo natančneje utemeljil potrebo za 
izdajo zakona in v tezah za zakon nakazal konkretne rešitve 
najpomembnejših vprašanj, ki naj bi jih urejal zakon. Skup- 
šč ina bo ponovno razpravljala o predlogu za izdajo zakona in 
preverila njegovo umestnost. Od odloč itve glede tega zakona 
pa je odvisno ali bo potrebno posebej sprejeti: 

Stališča, sklepe in priporočila o nadaljnjem 
razvoju geodetske službe. Vsekakor pa bo 
potrebno spremeniti oziroma uskladiti: 
- zakone o geodetski službi, o temeljni 
geodetski izmeri, o zemljiškem katastru 
in o katastru komunalnih naprav 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SRS 
Zakon pripravi: 
Republiški komite za družbeno planiranje in informacijski 

istem 
Predlog za izdajo s tezami za osnutek 
II. trimesečje 1980 
Osnutek: 
IV. trimesečje 1980 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

b) Zakon o popisu prebivalstva, gospodinjstev 
in stanovanj 

Zagotoviti je potrebno pravno osnovo za zbiranje dopolnil- 
nih podatkov, kakor tudi za izvajanje financiranja celotnega 
popisa prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SRS 
Zakon pripravi: 
Zavod SRS za statistiko 
Predlog za izdajo: 
I. trimeseč je 1980 

Osnutek: 
III. trimesečje 1980 
Predlog: 
IV. trimesečje 1980 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor obč in 

13. Zakon o višini zavarovanja proti 
odgovornosti za jedrsko škodo in določitev 
organov za izvajanje nekaterih nalog v zvezi s 
prevozom jedrskega materiala in 
zavarovanjem odgovornosti za jedrsko škodo 
V zvezi z izvajanjem zveznega zakona o odgovornosti za 
jedrske škode je potrebno v republiškem zakonu predpisati 
višino obveznega zavarovanja jedrskega materiala med pre- 
vozom, višino obveznega zavarovanja jedrskih reaktorjev 
manjših moč i ter določ iti, kateri upravni organ v republiki je 
pristojen za te zadeve. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: 
Republiški komite za energetiko 
Predlog za izdajo z osnutkom: 
I. trimesečje 1980 
Predlog zakona: 
II. trimesečje 1980 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin. 

II. Družbenoekonomski razvoj 

1. Družbeni plan SR Slovenije za obdobje 1981 
do 1985 
a) ocena priprave družbenih planov za 
obdobje 1981 do 1985 

Skupščina SR Slovenije se bo poleg obveznih postopkov za 
sprejemanje družbenega plana vključ ila v razpravo o temelj- 
nih vprašanjih v zvezi s pripravo dogovora o temeljih plana SR 
Slovenije za obdobje 1981 do 1985 in ocenila, kako se uresni- 
čuje sistem družbenega planiranja in naloge v zvezi s pripravo 
srednjeročnih družbenih planov 1981 do 1985 v SR Sloveniji. 

Prav tako bo skupšč ina obravnavala problematiko produk- 
tivnosti dela in izkoriščanja zmogljivosti ter problematiko 
reprodukcijske sposobnosti gospodarstva kot enega od po- 
kazateljev v razpravi o temeljnih vprašanjih priprave planskih 
aktov. 

Cilj te obravnave naj bi bil predhodno usklajevanje o vseh 
bistvenih razvojnih vprašanjih za naslednje srednjeročno ob- 
dobje. 

Rok obtavnave: I. trimeseč je 1980 

b) Predlog dogovora o temeljih družbenega 
plana za obdobje 1981 do 1985 

Rok obravnave: 
II trimeseč je 1980 

c) Osnutek družbenega plana SR Slovenije za 
obdobje od leta 1981 do 1985 

Rok obravnave: 
lil. trimeseč je 1980 

č ) Predlog družbenega plana SR Slovenije za 
obdobje 1981 do 1985 

Rok obravnave: 
IV. trimeseč je 1980 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SRS 
Gradivo pripravi: 
Republiški komite za družbeno planiranje in informacijski 

sistem in Zavod SRS za družbeno planiranje 
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Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor obč in 
Družbenopolitični zbor 
obravavajo tudi skupščine samoupravnih interesnih skup- 

nosti 

d) Zakon o pospeševanju skladnejšega 
regionalnega razvoja v SR Sloveniji 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: 
Republiški komite za družbeno planiranje in informacijski 

sistem 
Predlog za izdajo zakona: 
II. trimesečje 
Osnutek zakona: 
III. trimesečje 
Predlog zakona: 
IV. trimesečje 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor. 

3. a) Zakon o proračunu SR Slovenije za leto 
1981 

Izhodišča za sestavo proračuna: 
IV. trimesečje 1980 

. Predlog zakona: 
IV. trimesečje 1980 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SRS 
Zakon pripravi: 
Republiški sekretariat za pravosodje, organizacijo uprave in 

proračun 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

b) Odlok o določ itvi in razdelitvi skupnega 
zneska deviz za potrebe republiških organov 
in organizacij v ožjih družbenopolitičnih 
skupnostih v SR Sloveniji za leto 1981 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SRS 
Odlok pripravi: 
Republiški sekretariat za pravosodje, organizacijo uprave in 

proračun 
Predlok odloka: 
IV. trimesečje 1980 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor obč in 

c) Zakon o zaključnem računu SR Slovenije za 
leto 1979 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SRS 
Zakon pripravi: 
Republiški sekretariat za pravosodje, organizacijo uprave in 

proračun 
Predlog zakona: 
II. trimesečje 1980 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

2. a) Informacija o ukrepih izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije za izvajanja resolucije 
o uresničevanju družbenega piana SR 
Slovenije in SFR Jugoslavije v obdobju 1976 
do 1980 v letu 1980 

Rok obravnave: 
I. trimesečje (konec januarja) 

b) Tekoče spremljanje uresničevanja politike 
ekonomske stabilizacije, predvidene v 
resolucijah o izvajanju družbenega plana SR 
Slovenije in SFR Jugoslavije v letu 1980 

c) Poročilo Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije o uresničevanju družbenega plana 
SR Slovenije v obdobju 1976 do 1980 s prvo 
oceno možnosti razvoja v letu 1981 

Hkrati s poročilom naj Izvršni svet predloži tudi oceno 
problematike tekstilne In konfekcijske Industrije s predlogi 
ukrepov, zaradi specifičnega položaja in pomena te panoge v 
slovenskem gospodarstvu. 

Rok obravnave: 
II. trimesečje 1980 

č ) Resolucija o izvajanju družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 1981 do 1985 v letu 1981 

Osnutek z gradivom: 
osnovni problemi ekonomskih gibanj v letu 1980 in 1981: IV. 

trimesečje 1980 
Predlog: 
IV. trimesečje 1980 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: 
Republiški komite za družbeno planiranje in informacijski 

sistem in Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

III. Družbenoekonomski odnosi 

A, Samoupravni družbenoekonomski odnosi v 
dejavnostih materialne proizvodnje 

1.a) Ocena razvoja družbenoekonomskih 
odnosov v samoupravnih interesnih 
skupnostih materialne proizvodnje 

Cilj ocene je, da opredeli družbenoekonomska izhodišča, 
na katerih bo opravljeno usklajevanje veljavne zakonodaje na 
posameznih področjih materialne proizvodnje z zakonom o 
združenem delu in z zakonom o skupnih osnovah svobodne 
menjave dela, ustrezno specifični naravi dejavnosti in od- 
nosom. 

Hkrati-je potrebno pripraviti tudi oceno, kako se uresniču- 
jejo družbenoekonomski odnosi na področ ju zunanjetrgovin- 
ske dejavnosti, zlasti še z vidika samoupravnega organiziranja 
v okviru samoupravne interesne skupnosti za ekonomske 
odnose s tujino ter vpliva udeležencev te skupnosti na delitev 
dohodka, doseženega v zunanjetrgovinski menjavi. 

Ocena naj vsebuje tudi analizo o združevanju sredstev za 
financiranje dejavnosti posebnega družbenega pomena. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SRS 
Gradivo pripravi: 
Medresorska skupina pri Republiškem komiteju za druž- 

beno planiranje in informacijski sistem 
Rok obravnave: 
I. trimeseč je 1980 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

b) Zakon o energetskem gospodarstvu 
Zakon je bil že sprejet v prvi fazi zakonodajnega postopka. 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SRS 
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Gradivo pripravi: 
Republiški komite za energetiko v sodelovanju s samou- 

pravno interesno skupnostjo elektrogospodarstva in samou- 
pravno interesno skupnostjo za nafto in plin 

Osnutek zakona: 
II. trimeseč je 1980 
Predlog zakona: 
IV. trimeseč je 1980 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor obč in 

c) Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona 
o komunalnih dejavnostih posebnega 
družbenega pomena 

Urejanje družbenoekonomskih odnosov in svobodne me- 
njave na področ ju komunalnega gospodarstva, posebno po 
sprejetju zakona o združenem delu in drugih sistemskih zako- 
nov zahteva spremembe sedanjega zakona tako glede samo- 
upravne organiziranosti kot tudi dodelave sistema financira- 
nja ter uveljavljanja svobodne menjave dela na tem področ ju. 
Spremembe in dopolnitve terjajo tudi v Skupšč ini SR Slove- 
nije sprejeta stališča, sklepi in priporoč ila za oblikovanje in 
izvajanje prostorske, urbanistične in zemljiške politike ter 
nadaljnji razvoj samoupravnih družbenoekonomskih odnosov 
v stanovanjskem gospodarstvu v SR Sloveniji. 

Predlagate!]: 
Izvršni svet Skupščine SRS 
Zakon pripravi: 
Republiški sekretariat za urbanizem 
Predlog za izdajo: 
II. trimesečje 1980 
Osnutek: 
III. trimesečje 1980 
Predlog: 
IV. trimeseč je 1980 
Pristojna: 
Zbor združenega dega 
Zbor obč in 

č ) Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona 
o gozdovih 

Zakon je bil že sprejet v prvi fazi zakonodajnega postopka. 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SRS 
Zakon pripravi: 
Republiški sekretariat za kmetijstvo, gozdarstvo in pre- 

hrano 
Osnutek zakona: 
II. trimeseč je 1980 
Predlog zakona: 
IV. trimesečje 1980 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor obč in 
Družbenopolitični zbor 

d) Zakon o javnih cestah 
Predlog za izdajo zakona je bil v skupšč ini že obravnavan; 

sklenjeno je bilo, da se bo predlagatelj opredelil do temeljnih 
rešitev glede odprtih vprašanj, navedenih v variantnih pred- 
logih predloga za izdajo zakona. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SRS 
Zakon pripravi: 
Republiški komite za promet in zveze » 
Predlog za izdajo zakona: 
I. trimesečje 1980 
Osnutek zakona: 
III. trimesečje 1980 
Predlog zakona: 
IV. trimesečje 1980 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

e) Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona 
o vodah 

S spremembami in dopolnitvami zakona bo zakon o vodah 
usklajen z zakonom o združenem delu, natančneje bodo 
opredeljeni upravljalci vodnogospodarskih objektov in opre- 
deljeni družbenoekonomski odnosi v vodnem gospodarstvu 
ter kategorizacija vodotokov. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SRS 
Zakon pripravi: 
Republiški sekretariat za urbanizem 
Predlog za izdajo zakona: 
II. trimesečje 1980 
Osnutek: 
III. trimesečje 1980 
Predlog: * 
i V. trimesečje 1980 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor obč in 

f) Zakon o hidrološki službi 
Zakon bo določ il status hidrološke službe in njene naloge. 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupšč ine SRS 
Predlog pripravi: 
Republiški sekretariat za urbanizem 
Predlog za izdajo: 
II. trimesečje 1980 
Osnutek: 
III. trimesečje 1980 
Predlog: 
IV. trimesečje 1980 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor obč in 

2. Zakon o hranilno-kreditnih službah in 
blagajnah vzajemne pomoči 

Skupščina je zakon že obravnavala v prvi in drugi fazi 
zakonodajnega postopka. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: 
Republiški sekratariat za finance 
Predlog zakona: 
I. trimeseč je 1980 
Pristojen: 
Zbor združenega dela 

A2 Samoupravni družbenoekonomski 
odnosi v družbenih dejavnostih 

3. Zakon o dopolnitvah zakona o skupnih 
osnovah svobodne menjave dela 

Po sklepu zborov Skupščine SR Slovenije je potrebno za- 
kon dopolniti z določbami o pogojih in postopku, ko lahko 
skupščine družbenopolitične skupnosti začasno uredi vpra- 
šanja, o katerih se tudi po opravljenem usklajevalnem po- 
stopku v zborih skupščine samoupravne interesne skupnosti 
ni doseglo soglasje, zaradi česar odloč itev ni bila sprejeta. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: 
Sekretariat IS za zakonodajo 
Predlog za izdajo z osnutkom: 
III. trimesečje 1980 
Predlog zakona: 
IV. trimesečje 1980 
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Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE 
4. a) Zakon o usmerjenem izobraževanju 
b) Zakon o osnovni šoli 
c) Zakon o vzgoji in varstvu predšolskih otrok 

Skupščina je zakone že obravnavala v I. in II. fazi zakono- 
dajnega postopka 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SRS 
Zakon pripravi: 
Republiški komite za vzgojo in izobraževanje 
Predlog zakona: 
I. trimeseč je 1980 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor obč in 
Družbenopolitični zbor 
Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije 

č ) Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o izobraževanju in usposabljanju otrok 
in mladostnikov z motnjami v telesnem in 
duševnem razvoju 

Spremeniti in dopolniti je treba določ ila zakona, ki se nana- 
šajo na imenovanje individualnega poslovodnega organa ter 
ga uskladiti z zakoni o sovbodni menjavi dela na področ ju 
vzgoje in izobraževanja. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SRS 
Zakon pripravi: 
Republiški komite za vzgojo in izobraževanje 
Predlog za izdajo z osnutkom: 
II. trimeseč je 1980 
Predlog: 
IV. trimesečje 1980 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije 

d) Družbeni dogovor o organiziranju vzgoje in 
izobraževanja državljanov Socialistične 
federativne republike Jugoslavije na 
začasnem delu in bivanju v tujini 

Predlagatelj: 
Medrepubliško-pokrajinska komisija za šolanje otrok jugo- 

slovanskih državljanov v tujini in Medrepubliško-pokrajinska 
koordinacijska komisija za izobraževanje jugoslovanskih de- 
lavcev na začasnem delu v tujini oziroma Zvezni zbor Skup- 
ščine SFRJ 

Rok obravnave: 
I. trcmesečje 1980 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor obč in 
Skupščina izobraževalne skupnosti Slovenije 

e) Družbeni dogovor o enotnih osnovah za 
razvrščanje poklicev in strokovne Izobrazbe 

Predlagatelj: 
Svet Zveze sindikatov Jugoslavije oziroma Zvezni zbor 

Skupščine SFRJ . 
Rok obravnave: 
I. trimesečje 1980 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Skupšč ina Izobraževalne skupnosti Slovenije 

f) Dogovor socialističnih republik in 
avtonomnih pokrajin o skupnih osnovah 
svobodne menjave dela 

Predlagatelj: 
Sekcija za izobraževanje, znanost in kulturo Zvezne konfe- 

rence SZDL Slovenije 
Osnutek: 
I. trimesečje 1980 
Predlog: 

III. trimesečje 1980 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Skupšč ina Izobraževalne skupnosti Slovenije 

KULTURA 
5. Zakon o svobodni menjavi dela na področju 
kulturne dejavnosti* 

Zakon bo urejal družbenoekonomske odnose na področ ju 
kulture in kulturne dejavnosti. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SRS 
Zakon pripravi: 
Republiški komite za kulturo 
Predlog za izdajo s tezami za osnutek: 
II. trimesečje 1980 
Osnutek zakona: 
III. trimeseč je 1980 
Predlog zakona: 
IV. trimeseč je 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor obč in 
Družbenopolitični zbor 
Skupščina kulturne skupnosti Slovenije 

6. Zakon o Slovenski akademiji znanosti in 
umetnosti 

Skupščina je zakon že obravnavala v I. fazi zakonodajnega 
postopka. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SRS 
Zakon pripravita: 
Republiški komite za raziskovjlno dejavnost in Republiški 

komioe za kulturo 
Osnutek zakona: 
II. trimesečje 1980 
Predlog zakona: 
IV. trimesečje 1980 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Zakon obravnavajo tudi Skupščina Kulturne skupnosti Slo- 

venije in 
Raziskovalna skupnost Sgovenije 

SOCIALNO VARSTVO 

7. Zakon o skupnostih socialnega varstva 
Zakon je bil že sprejet v I. in II. fazi zakonodajnega po- 

stopka. 
Predlagatelj: 
Izbvšni svet Skupščine SRS 

Potrebno bo še presoditi alf nai se sprejme pristop, ki ga predlaga glede 
zakonodajne ureditve področja kulture sekretariat Izvršnega sveta za zakono- dajo, ali pa naj se to področje uredi z več  zakoni, ki so bili predvideni v programu dela za leto 1979. 
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Zakon pripravi: 
Republiški komite za zdravstveno in socialno varstvo 
Predlog zakona: 
I. trimesečje 1980 
Pristojni: 
Zhor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Skupščine Skupnosti socialnega varstva Slovenije 

VARSTVO NARAVE IN ČLOVEKOVEGA 
OKOLJA 

8. a) Zakon o varstvu naravne in kulturne 
dediščine 

Zakon je skupščina že sprejela v prvi fazi zakonodajnega 
postopka. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SRS 
Gradivo pripravi: 
Republiški komite za kulturo v sodelovanju z Republiškim 

komitejem zanvarstvo okolja in Republiškim sekretariatom za 
urbanizem 

Osnutek zakona: 
II. trimeseč je 1980 
Predlog zakona: 
III. trimeseč je 1980 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor oč in 
Družbenopolitični zbor 
Skupščina Kulturne skupnosti Slovenije 

b) Zakon o Triglavskem narodnem parku 
Zakon je skupščine obravnavala v prvi fazi zakonodajnega 

postopka. 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SRS 
Zakon pripravi: 
Republiški komite za varstvo okolja v sodelovanju z Repu- 

bliškim sekretariatom za urbanizem 
Osnutek zakona: 
II. trimesečje 1980 
Predlog zakona: 
III. trimesečje 1980 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor Zbor obč in 
Skupščina Kulturne skupnosti Slovenije 

c) Zakon o spominskem parku Trebče 
Zakon je skupščina že obravnavala v prvi in drugi fazi 

zakonodajnega postopka. 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SRS 

Zakon pripravi: 
Republiški komite za varstvo okolja v sodelovanju z Repu- • 

bliškim sekretariatom za urbanizem 
Predlog zakona: 
II. trimesečje 1980 
Pristojni: , 
Zbor združenega dela 
Zbor obč in 
Skupščina Kulturne skupnosti Slovenije 

A3 Stanovanjsko gospodarstvo 

9. a) Zakon o stanovanjskem gospodarstvu 
Zakon je bil že sprejet v I. fazi zakonodajnega postopka. 
Predlagatelj: 

Izvršni svet Skupščine SRS 

Zakon pripravi: 
Republiški sekretariat za urbanizem 
Osnutek zakona: 
II. trimesečje 1980 (maj) 
Predlog zakona: 
IV. trimesečje 1980 (oktober) 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor obč in 
Družbenopolitični zbor 
Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije 

b) Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o stanovanjskih razmerjih 

Zakon je bil že sprejet v I. fazi zakonodajnega postopka. 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SRS 
Zakon pripravi: 
Republiški sekretariat za urbanizem 
Osnutek zakona: 
II. trimesečje 1980 (maj) 
Predlog zakona: 
IV. trimesečje 1980 (oktober) 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor obč in 
Družbenopolitični zbor in Skupščina Skupnosti socialnega 

varstva Slovenije 

c) Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o poslovnih stavbah in poslovnih 
prostorih 

Glede na pobudo nekaterih občinskih skupščin je treba 
spremeniti oz. dopolniti 37. č len zakona ter hkrati prouč iti ali 
so še potrebne kakšne druge spremembe tega zakona. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SRS 
Zakon pripravi: 
Republiški sekretariat za urbanizem 
Predlog za izdajo zakona z osnutkom: 
II. trimesečje 1980 (maj) 
Predlog zakona: 
IV. trimesečje 1980 (oktober) 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

A4 Turizem 

10. Zakon o turistični dejavnosti 
Predlog za izdajo zakona je bil predložen Skupšč ini SRS, 

obravnavala so ga delovna telesa, ki so menila, da naj zakon 
celovito ureja področ je turizma in gostinstva in ne le turi- 
stično ponudbo in propagando. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SRS 
Zakon pripravi: 
Komite za tržišče in cene 
Predlog za izdajo zakona: 
I. trimeseč je 1980 
Osnutek: 
III. trimeseč je 1980 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor obč in 

A5 Tržišče in cene 

11. Zakon o družbeni kontroli cen 
Zakon bo urejal pravice in obveznosti organov SR Slovenije 

in občin pri opravljanju družbene kontrole cen v skladu z 

10 poročevalec 



zveznim zakonom ter organiziranje republiških in medrepu- 
bliških skupnosti za cene. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SRS 
Zakon pripravi: 
Republiški komite za tržišče in cene 
Osnutek zakona: 
I. trimesečje 1980 
Predlog zakona: 
I. trimeseč je 1980 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor obč in 

12. Zakon o kompenzacijah 
Zakon bo urejal zagotavljanje kompenzacije s strani SR 

Slovenije tistim organizacijam združenega dela, katerih ena- 
kopravnost pri pridobivanju dohodka in pri razpolaganju z 
rezultati dela je omejena z akti republiških in občinskih orga- 
nov. v 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SRS 
Zakon pripravi: 
Republiški komite za tržišče in cene 
Predlog za izdajo zakona: 
I. trimesečje 1980 
Osnutek zakona: 

i trimesečje 1980 
Predlog zakona: 
III. trimesečje 1980 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor obč in 

13. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o republiških blagovnih rezervah 

S spremembami in dopolnitvami zakona je potrebno stalne 
in tržne rezerve osnovnih kmetijskih proizvodov združiti v 
enotne rezerve; prav tako je treba dopolniti sistemske osnove 
v zvezi z zagotavljanjem stalnih virov za financiranje blagov- 
nih rezerv. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupšč ine SRS 
Zakon pripravi: 
Republiški komite za tržišče in cene 
Predlog za izdajo zakona: 
II. trimesečje 1980 
Osnutek zakona: 
IV. trimeseč je 1980 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor obč in 

Ag Zaposlovanje in varstvo pri delu 

14. Informacija o zaposlovanju delavcev, ki 
izpolnijo pogoje za polno osebno pokojnino 

Oceniti je potrebno, kako se izvaja ta zakon o spremembah 
in dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih in zakon o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalid- 
skem zavarovanju, ki urejata zaposlovanje delavcev, ki izpol- 
nijo pogoje za polno osebno pokojnino. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Informacijo pripravi: 
Republiški sekretariat za delo v sodelovanju z Zvezo skup- 

nosti za zaposlovanje Slovenije in skupnostjo pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja delavcev ter starostnega zavaro- 
vanja kmetov Slovenije 

Rok obravnave: 
lil. trimeseč je 1980 

Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

15. Informacija o položaju delavcev iz drugih 
republik, zaposlenih pri obrtnikih, ki imajo 
kooperantske pogodbe z organizacijami 
združenega dela 

Informacija naj celovito osvetli položaj teh delavcev s prav- 
nih, družbenoekonomskih, političnih in socialnih vidikov, pri 
čemer je treba tudi upoštevati, kako se tudi za te delavce 
izvaja družbeni dogovor ter samoupravni sporazumi o mini- 
malnih standardih za zagotavljanje življenjskih in kulturnih 
razmer pri zaposlovjnju delavcev. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SRS 
Gradivo pripravi: 
Republiški sekretariat za delo v sodelovanju z REpubliškim 

sekretariatom za notranje zadeve, Gospodarsko zbornico Slo- 
venije in Zvezo sindikatov Slovenije ter z Zvezo skupnosti za 
zaposlovanje Slovenije 

Rok obravnave: 
I. trimeseč je 1980 
Pristojni: 
Zbor zd. uzenega dela 
Družbenopolitični zbor 
Skupnost socialnega varstva Slovenije 

16. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o varstvu pri delu 

Zakon naj uredi vprašanja, ki se neposredno nanašajo na 
zagotavljanje varstva pri delu delavcev, ki jih zaposlujejo 
obrtniki, ki imajo kooperantske pogodbe z organizacijami 
združenega dela in vprašanja,na podlagi katerih bo mogoče 
vzpostaviti evidenco nad oddajo del na podlagi kooperantskih 
pogodb. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SRS 
Zakon pripravi: 
Republiški sekretariat za delo 
Osnutek zakona: 
I. trimesečje 1980 
Predlog zakona: 
II. trimesečje 1980 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Družbenopolitični zbor 

17. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o zaposlovanju in zavarovanju za 
primer brezposelnosti 

S spremembami in dopolnitvami zakona bo podrobno opre- 
deljena vsebina samoupravnih odnosov v skupnostih za zapo- 
slovanje in določen način samoupravnega sporazumevanja in 
usklajevanja planov zaposlovanja v obč ini in regiji. Zakon bo 
zagotovil pogoje za uveljavitev družbenoekonomskega polo- 
žaja delavcev v združenem delu pri oblikovanju in izvajanju 
politike zaposlovanja in uveljavil kadrovsko funkcijo v združe- 
nem delu kot sestavnega dela družbenoekonomskih odnosov. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SRS 
Zakon pripravi: 
Republiški sekretariat za delo 
Predlog za izdajo zakona: 
I. trimeseč je 1980 
Osnutek zakona: 
II. trimesečje 1980 
Predlog zakona: 
IV. trimeseč je 1980 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor obč in 
Družbenopolitični zbor 
Skupščina skupnosti socialnega varstva Slovenije 
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A7 Prostorsko urejanje 

18. Zakon o urejanju prostora 
V skladu z zakonom o sistemu družbenega planiranja in o 

družbenem planu SRS, ki ureja tudi prostorsko planiranje, bo 
ta zakon uredil postopke priprave za sprejemanje ter izvajanje 
prostorskih programov, projektov in urbanističnih dokumen- 
tov, naloge in pristojnosti upravnih organov in strokovnih 
organizacij na tem področ ju. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SRS 
Zakon pripravi: 
Republiški sekretariat za urbanizem 
Osnutek zakona: 
II. trimesečje 1980 (maj) 
Predlog zakona: 

III. trimesečje 1980 (oktober) 
pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor obč in 

19. Zakon o razlastitvi in prisilnem prenosu 
nepremičnin v družbeni lastnini 

Zakon je bil že obravnavan v I. in II. fazi zakonodajnega 
postopka. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupšč ine SRS 
Zakon pripravi: 
Republiški sekretariat za pravosodje, organizacijo uprave in 

proračun 
Predlog zakona: 
I. trimesečje 1980 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor obč in 
Družbenopolitični zbor 

20. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o upravljanju in razpolaganju s 
stavbnimi zemljišč i 

Dosedanja družbena praksa pri izvajanju določ il zakona 
narekuje, predvsem zaradi problemov, ki se pojavljajo pri 
samoupravnem organiziranju in delovanju stavbno-zemljiških 
skupnosti, kakor tudi pri izvajanju sistema f inanciranja komu- 
nalnega opremljanja zemljišč , nekatere spremembe zakona o 
upravljanju in razpolaganju s stavbnimi zemljišč i. Zastaviti je 
treba enotnejši sistem in povezovanje organizacij in skupno- 
sti na področ ju komunalnega in zemljiškega gospodarstva. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SRS 
Zakon pripravi: 
Republiški sekretariat za urbanizem 
Predlog za izdajo zakona: 
II. trimesečje 1980 
Osnutek zakona 
III. trimesečje 1980 
Predlog zakona: 
IV. trimesečje 1980 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor obč in 

A8 Davčni sistem 

21. Zakon o davkih občanov 
Zakon je bil že sprejet v I. in II. fazi zakonodajnega po- 

stopka. 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SRS 
Zakon pripravi: 
Republiški sekretariat za finance 
Predlog zakona: 
III. trimeseč je 1980 

Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

22. Zakon o davkih iz dohodka temeljnih 
organizacij združenega dela in delovnih 
skupnosti 

Zakon je bil že sprejet v I. in II. fazi zakonodajnega po- 
stopka. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SRS 
Zakon pripravi: 
Republiški sekretariat za finance 
Predlog zakona: 
III. trimeseč je 1980 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor obč in 

23. Zakon o službi družbenih prihodkov 
Zakon je bil že sprejet v prvi fazi zakonodajnega postopka 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: 
Republiški sekretariat za finance 
Osnutek zakona: 
III. trimesečje 
Predlog zakona: 
IV. trimesečje 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

24. Zakon o zagotavljanju sredstev SR 
Slovenije za pomoč območjem v Črni gori, ki 
jih je prizadel katastrofalni potres v letu 1979 

Z zakonom bo urejeno združevanje sredstev za odpravo 
posledic katastrofalnega potresa v Črni gori do sanacije 
škode v okviru sprejete obveznosti iz zveznega zakona. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SRS 
Zakon pripravi: 
Republiški sekretariat za finance 
Sprejem tega zakona je odvisen od sprejema ustreznih 

zveznih zakonov. 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin' 

25. Uresničevanje sklepov Skupščine SR 
Slovenije v zvezi z delovanjem enotnega 
sistema organizacije, odgovornosti in 
obveznosti v primerih naravnih in drugih 
nesreč v SR Sloveniji 

Skupščina SR Slovenije je na sejah zborov 29. 3. 1979 
obravnavala informacijo o delovanju enotnega sistema orga- 
nizacije, odgovornosti in obveznosti v primerih naravnih in 
drugih nesreč v SR Sloveniji ter zadolžila Izvršni svet, da 
oceni organiziranost, usposobljenost in opremljenost za rav- 
nanje v primerih naravnih in drugih nesreč ter na tej podlagi 
analizira družbene dogovore in sistemske rešitve na tem po- 
droč ju ter predlaga ustrezne spremembe in dopolnitve. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: 
Medresorska delovna skupina Izvršnega sveta v sodelova- 

nju z Republiško konferenco SZDL Slovenije. 
Rok obravnave: 
III. trimesečje 1980 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
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Ag Pridobivanje in razporejanje 
dohodka in delitev sredstev za osebne 
dohodke 
26. Družbeni dogovor o pridobivanju dohodka 
in razporejanju dohodka za delitev sredstev za 
osebne dohodke 

Družbeni dogovor pripravi: 
Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije v sodelovanju z 

Gospodarsko zbornico Slovenije in Republiškim sekretaria- 
tom za delo 

Rok obravnave: 
II. trimeseč je 1980 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Družbenopolitični zbor 

27. Zakon o izdvajanju in usmerjanju dohodka 
organizacij združenega dala, ki koristijo 
hidroakumulacijske objekte 

Predlagatelj zakona je Skupščina občine Radlje ob Dravi. 
Pred tem zakonom naj se pripravijo izhodišča za ugotavljanje 
in usmerjanje dela dohodka, ki je rezultat izjemnih ugodnosti 
v poslovanju. Ob pripravi omenjenega zakona naj se oceni, ali 
ne bi kazalo celovito urediti tega vprašanja oziroma naj se 
ugotovi, ali je mogoče to problematiko urediti z družbenim 
dogovorom in samoupravnimi sporazumi. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: 
Republiški sekretariat za finance v sodelovanju z drugimi 

pristojnimi organi 
Rok obravnave: 
II. trimesečje 1980 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

28. Zakon o zajamčenem osebnem dohodku 
Z zakonom je potrebno urediti zajamčeni osebni dohodek 

kot zagotovljeno pravico iz dela in osnovo za socialno in 
materialno varnost po 131., 132, in 133. členu zakona o 
združenem delu ter nač in njegovega uresničevanja s samou- 
pravnimi sporazumi, družbenim dogovorom in z zakonom. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupšč ine SRS 
Zakon pripravi: 
Republiški sekretariat za delo 
Osnutek zakona: 
II. trimeseč je 1980 

Predlog zakona: 
IV. trimesečje 1980 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor obč in 
Družbenopolitični zbor 

29. Zakon o skupnih osnovah in merilih za 
pridobivanje sredstev za osebne dohodke in 
skupno porabo nosilcev družbenih funkcij 

Zakon bo določ il skupne osnove in merila za oblikovanje 
sredstev za osebne dohodke in skupno porabo ter za prisvaja- 
nje osebnih dohodkov nosilcev družbenih funkcij v organih, 
kakor tudi za uresničevanje njihovih drugih materialnih pravic 
iz dela ter uredil druga s tem povezana vprašanja. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SRS 
Zakon pripravi: 
Republiški sekretariat za pravosodje, organizacijo uprave in 

proračun , 
Predlog za izdajo zakona: 
II. trimesečje 1980 
Osnutek zakona: 
III. trimesečje 1980 
Predlog zakona: 
IV. trimesečje 1980 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor obč in 

A to Varnost prometa 
30. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o varnosti cestnega prometa s 
poročilom o varnosti v prometu v SR Sloveniji 

V postopku je sprememba zveznega zakona o varnosti 
cestnega prometa, ki terja tudi spremembo republiškega za- 
kona o varnosti cestnega prometa. Ob tem bo zakon doživel 
še nekatere druge spremembe in dopolnitve. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SRS 
Zakon pripravi: 
Republiški sekretariat za notranje zadeve 
Predlog za izdajo zakona z osnutkom: 
II. trimesečje 1980 
Predlog zakona: 
IV. trimeseč je 1980 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor obč in 

OPOMBE 
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II. DEL 

SOGLASJA K AKTOM, KI JIH SPREJEMATA ZVEZNI 

ZBOR IN ZBOR REPUBLIK IN POKRAJIN SKUPŠČINE 

SFRJ V SOGLASJU S SKUPŠČINAMI SOCIALISTIČNIH 

REPUBLIK IN SOCIALISTIČNIH AVTONOMNIH 

POKRAJIN 

I. ZVEZNI ZBOR 

1. Predlog za spremembo nekaterih določb 
iustave SFRJ 

Za nadaljnjo demokratizacijo družbenopolitičnih odnosov, 
popolnejše uresničevanje načela o kolektivnem delu in krepi- 
tvi odgovornosti predlaga Predsedstvo SFRJ, naj se v ustavi 
SFRJ spremenijo nekatere določbe, ki se nanašajo na vpraša- 
nja organizacije in sestave organov, kot tudi čas trajanja 
mandata predsednika oziroma predsedujočega. 

Predlagatelj: 
Ustavna komisija Skupščine SFRJ 
Soglasje k osnutku sprememb: 
II. trimeseč je 1980 
Soglasje k pedlogu sprememb: 
IV. trimesečje 1980 
Odobravajo: 
Zbor združenega dela 
Zbor obč in 
Družbenopolitični zbor 

II. ZBOR REPUBLIK IN POKRAJIN 

A. Razvojna politika 

1. Dogovori o temeljih družbenega načrta 
Jugoslavije za obdobje od leta 1981 do leta 
1985 

Zvezni izvršni svet, republiški in pokrajinski izvršni svet 
bodo sklenili te dogovore do maja 1980, potrdile pa jih bodo 
skupščine republik in pokrajin junija in julija 1980. 

Zbor republik in pokrajin bo te dogovore obravnaval in jih 
potrdil v juliju 1980. 

Obravnavajo: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

2. Družbeni načrt Jugoslavije za obdobje od 
leta 1981 do leta 1985 

Zvezni izvršni svet bo poslal Skupšč ini SFRJ: 
- do 31. maja 1980 osnutek družbenega načrta Jugoslavije 

za obdobje od leta 1981 do leta 1985 in sicer na podlagi 
sklenjenih dogovorov o temeljih tega načrta; 

- do 31. oktobra 1980 predlog družbenega načrta Jugosla- 
vije za obdobje od leta 1981 do leta 1985, in sicer na podlagi 
usklajenih stališč republiških in pokrajinskih skupščin o 
osnutku tega načrta. 

Obravnavajo: 
Zbor združenega dela 
Zbor obč in 
Družbenopolitični zbor 

3. Resolucija o politiki uresničevanja 
družbenega načrta Jugoslavije za obdobje od 
leta 1981 do leta 1985 v letu 1981 
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Zvezni izvršni svet bo poslal Skupščini SFRJ: 
- do 5. oktobra 1980 osnutek resolucije o politiki uresniče- 

vanja družbenega načrta Jugoslavije za obdobje od leta 1981 
do leta 1985 v letu 1981; 

- do 20. decembra 1980 besedilo predloga te resolucije, in 
sicer na podlagi usklajenih stališč delovnih teles zbora. 

Obravnavajo: 
Zbor združenega dela * 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

4. Odlok o skupni devizni politiki za leto 1981 
Zvezni izvršni svet bo do 5. oktobra 1980 poslal Skupščini 

SFRJ delovno verzijo osnutka odloka o skupni devizni politiki 
Jugoslavije, najpozneje do 31. oktobra 1980 pa osnutek tega 
odloka - skupaj z ustreznimi spremljajoč imi gradivi. 

Obravnavata: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

5. Temelji ciljev in nalog skupne emisijske in 
denarne politike ter skupnih temeljev kreditne 
politike za leto 1981 
Zvezni izvršni svet bo do 5. oktobra 1980 pripravil in poslal 
Skupšč ini SFRJ delovno verzijo osnutka akta o določ itvi kre- 
ditno-monetarne politike za leto 1981, najkasneje do 31. okto- 
bra 1980 pa osnutek tega akta z ustreznimi spremnimi gradivi. 

Obravnavata: 
Zbor združenega dela 
Zbor obč in 

6. Plač ilna in devizna bilanca Jugoslavije za 
leto 1981 
Delovni verziji osnutkov teh dveh projekcij bo Zvezni izvršni 
svet poslal Skupšč ini SFRJ do 5. oktobra, osnutke z informa- 
cijo o uresničevanju projekcij plačilne in devizne bilance 
Jugoslavije v letu 1980 in ustreznimi spremnimi gradivi pa 
najkasneje do 31. oktobra 1980. 

Obravnavata: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

B Proračun federacije 

1. Določitev celotnega obsega odhodkov 
proračuna federacije za leto 1981 
Zvezni izvršni fvet bo 30. septembra 1980 poslal Skupščini 
SFRJ analizo uresničevanja proračuna federacije za osem 
mesecev leta 1980 in predlog temeljev za določanje celotnega 
obsega odhodkov proračuna federacije za leto 1981, najpoz- 
neje do 31. oktobra pa osnutek zakona o določ itvi celotnega 
obsega odhodkov proračuna federacije za leto 1981. 

Obravnavata: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
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2. Odlok o določ itvi prihodkov od carin in 
drugih uvoznih davšč in, ki se v letu 1981 
odstopijo interesni skupnosti Jugoslavije za 
ekonomske odnose s tujino 

Obravnavata: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

3. Odlok o določitvi celotnega zneska deviz za 
potrebe federacije za leto 1981 

Obravnavata: 
Zbor združenega dela 
Zbor obč in 

C. Zakoni, ki naj bi jih Zbor republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ sprejel 

a) PRVO POLLETJE 
1. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o prometu blaga in storitev s tujino 
Zbor republik in pokrajin je na seji 25. aprila 1979, ob obrav- 
navi pobude Zveznega sodišča za spremembo drugega od- 
stavka 9. člena tega zakona sklenil, naj Zvezni izvršni svet 
pripravi in predloži Skupščini SFRJ osnutek sprememb in 
dopolnitev drugega odstavka 9. člena o prometu blaga in 
storittev storitev s tujino. 

Pobudo za spremembo drugega odstavka 9. člena je dalo 
Zvezno sodišče. 

Obravnava: 
Zbor združenega dela 

2. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o opravljanju gospodarskih dejavnosti 
v tujini 

S spremembami in dopolnitvami tega zakona je treba dolo- 
č iti pogoje, pod katerimi lahko poslovne skupnosti opravljajo 
gospodarske dejavnosti v tujini, in ga uskladiti z zakonom o 
deviznem poslovanju in kreditnih odnosih s tujino. 

Obravnava: 
Zbor združenega dela 

3. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o obdavčenju proizvodov in storitev v 
prometu 

Spremembe in dopolnitve tega zakona bodo zajele rešitve v 
zvezi z dobavo reprodukcijskega materiala in opreme opro- 
ščene plačevanja prometnega davka, v zvezi z evidentiranjem, 
obračunavanjem in plačevanjem prometnega davka, usklaje- 
vanjem tarife osnovnega davka z izvršenimi korekcijami, 
davčnimi stopnjami itd. 

Obravnavata: 
Zbor združenega dela 
Zbor obč in 

4. Zakon o zagotovitvi sredstev za financiranje 
programa druge faze graditve, adaptacije in 
vzdrževanja zaklonišč  za zašč ito zveznih 
organov v obdobju od leta 1980 do leta 1985 

Obravnavata: 
Zbor združenega dela 
Zbor obč in 

5. Zakon o določ itvi skupnega zneska 
sredstev za financiranje programa 
investicijskih vlaganj zveznega sekretariata za 
zunanje zadeve od leta 1981 do leta 1985. 

Obravnavata: 
Zbor združenega dela 
Zbor obč in 

6. Zakon o določ itvi skupnega zneska 
sredstev za financiranje programa 
investicijskih vlaganj za graditev za potrebe 
tujih diplomatsko-konzularnih predstavništev v 
Jugoslaviji za obdobje od leta 1981 do leta 
1985. 

Obravnavata: 
Zbor združenega dela 
Zbor obč in 

b) DRUGO POLLETJE 
1. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o Narodni banki Jugoslavije in 
enotnem monetarnem poslovanju Narodnih 
bank Republik in Narodnih bank avtonomnih 
pokrajin. 

S spremembami in dopolnitvami zakona je treba urediti 
položaj delovne skupnosti Narodne banke Jugoslavije, vpra- 
šanje tečajnih razlik in druga vprašanja, ki izhajajo iz sklepov 
Zbora republik in pokrajin ob obravnavi poroč ila o izvajanju 
tega zakona. 

Obravnava: 
Zbor združenega dela 

2. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o financiranju federacije 

V zakonu bodo izvršene ustrezne spremembe in dopolnitve, 
ki so v skladu s sklepi Zbora republik in pokrajin, sprejetimi 
ob obravnavi poroč ila o izvajanju zakona, rešena pa bodo tudi 
druga vprašanja, ki so se pojavila v dosedanji praksi pri 
izvajanju tega zakona. 

Obravnavajo: 
Zbor združenega dela 
Zbor obč in 
Družbenopolitični zbor 

3. Zakon o republikah in pokrajini, ki se 
štejejo za gospodarsko manj razvite v obdobju 
od leta 1981 do leta 1985. 

Z ozirom na to, da zakon, ki ureja to vprašanje, velja do 
konca leta 1980, bo treba sprejeti nov zakon, s katerim bo v 
skladu z odlokom o merilih in kazalcih za določ itev stopnje 
gospodarske razvitosti republik in avtonomnih pokrajin dolo- 
čeno, katere republike in pokrajine se bodo štele za gospo- 
darsko manj razvite v obdobju od leta 1981 do 1985. 

Obravnavajo: 
Zbor združenega dela 
Zbor obč in 
Družbenopolitični zbor 

4. Zakon o stalnih sredstvih sklada federacije 
za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko 
manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin v 
obdobju od leta 1981 do leta 1985 
Z ozirom na to, da zakon, ki ureja to vprašanje, velja do konca 
leta 1980, bo potrebno sprejeti nov zakon, s katerim bodo 
določena stalna sredstva sklada v obdobju od leta 1981 do 
1985. 

Obravnavajo: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
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5. Zakon o dopolnilnih sredstvih republikam in 
avtonomnim pokrajinam v obdobju od leta 
1981 do leta 1985. 

Z ozirom na to, da zakon, ki ureja to vprašanje, velja do 
konca leta 1980, bo potrebno sprejeti nov zakon, ki bo uredil 
to vprašanje v obdobju od leta 1981 do leta 1985. 

Obravnavata: 
Zbor združenega dela 
Zbor obč in 

6. Zakon o spremembah zakona o skladu 
federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja 
gospodarsko manj razvitih republik in 
avtonomnih pokrajin 

Pri pripravljanju ustreznega akta, s katerim bodo določena 
merila in kazalci za določitev stopnje gospodarske razvitosti 
republik in avtonomnih pokrajin, je bilo zavzeto stališče, da 
bo potrebno izvršiti ustrezne spremembe in dopolnitve tega 
zakona, da bi delo sklada uskladili z na novo nastalimi potre- 
bami. 

Obravnavajo: 
Zbor združenega dela 
Zbor obč in 
Družbenopolitični zbor 

7. Zakon o določ itvi skupnega zneska 
sredstev za financiranje programa razvoja in 
modernizacije dela pri planiranju frekvencij in 
kontrole radijskih zvez v obdobju od leta 1981 
do leta 1985. 

Obravnavata: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

8. Zakon o zagotovitvi sredstev za financiranje 
programa graditve stanovanj za delavce in 
funkcionarje zveznih organov za obdobje od 
leta 1981 do leta 1985. 

Obravnavata: 
Zbor združenega dela 
Zbor obč in 

9. Zakon o določ itvi skupnega zneska 
sredstev za financiranje programa 
modernizacije carinske službe od leta 1981 do 
leta 1985. 

Obravnava: 
Zbor združenega dela 

10. Zakon o določ itvi skupnega zneska 
sredstev za financiranje programa razvoja in 
modernizacije zveznega hidrometeorološkega 
zavoda za obdobje od leta 1981 do leta 1985. 

Obravnavata: 
Zbor združenega dela 
Zbor obč in 

III. DEL 

VKLJUČEVANJE ZBOROV IN DELOVNIH TELES 

SKUPŠČINE SR SLOVENIJE V IZVAJANJE DELOVNIH 

PROGRAMOV ZBOROV SKUPŠČINE SFRJ GLEDE 

VPRAŠANJ, KI JIH ZBORI SKUPŠČINE SFRJ 

OBRAVNAVAJO V LASTNI PRISTOJNOSTI 

I. ZBOR REPUBLIK IN POKRAJIN 

1. INFORMACIJA O IZVAJANJU IN UPORABI 
SISTEMSKIH REŠITEV, VPELJANIH Z ZAKONI 
S PODROČJA DENARNEGA, KREDITNEGA IN 
BANČNEGA SISTEMA 

Informacija naj bi vsebovala rešitve, ki jih Služba družbe- 
nega knjigovodstva intenzivno pripravlja v sodelovanju z Na- 
rodno banko Jugoslavije, Zveznim sekretariatom za finance in 
Združenjem bank Jugoslavije, nanašajo pa se na premostitev 
kreditnega razmerja, ki predstavlja vsebinsko preoblikovanje 
denarnega kreditnega sistema z nekreditno monetizacijo in 
vezanjem primarne emisije za blagovno-denarne tokove v 
gospodarstvu, z uvedbo brezgotovinskega plačevanja, opo- 
zorile pa bi tudi na morebitno potrebo po spremembah obsto- 
ječ ih zakonskih rešitev. 

Rok za obravnavo v zboru je marec 1980 
Pristojen: 
Zbor združenega dela 
Opomba: 
Zbor republik in pokrajin ima v svojem programu še vrsto 

tem, ki naj bi osvetlile problematiko, kako se izvaja že dolo- 
čena politika na posameznih področ jih. To so na primer: 

analiza o uresničevanju dogovor o razvoju dejavnosti, ki so 
posebej pomembne za celotni razvoj države; analiza o uresni- 
čevanju politike hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih 
republik in SAP Kosova ter analiza o uresničevanju dogovor- 
jene politike najhitrejšega razvoja SAP Kosova: informacija o 
oblikovanju sredstev za splošno in skupno porabo s stališča 
akumulativne in reproduktivne sposobnosti gospodarstva in 
njegove stabilizacije; poroč ilo o izvajanju in uporabi sistem- 
skih rešitev, vpeljanih z zakoni s področ ja denarnega, banč- 
nega in kreditnega sistema itd. 

Zbori Skupščine SR Slovenije oziroma njihova delovna te- 
lesa bodo predvsem ob normativnih posegih na ta področja 
obravnavali ta vprašanja na predlog delegacije SR Slovenije v 
Zboru republik in pokrajin, delovnih teles zborov ali Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije. 

II. ZVEZNI ZBOR 

1. Pridobivanje in delitev dohodka 
V zvezi s s to temo bo obdelano: 
- kako deluje sistem pridobivanja in delitve dohodka; opre- 

delitev položaja gospodarskih subjektov pri pridobivanju do- 
hodka; problemi vrednotenja gospodarskih virov, kot eden 
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izmed dejavnikov za izenačevanje pogojev za pridobivanje 
dohodka; 
- delovanje sistema pridobivanja in delitve dohodka s stali- 

šča realizacije splošnih ciljev razvojnih planov; mehanizem 
oblikovanja cen in pozicije gospodarskih subjektov pri prido- 
bivanju dohodka; vpliv inflacije na pozicije gospodarskih sub- 
jektov pri pridobivanju dohodka; mehanizem delitve dohodka 
znotraj gospodarskih subjektov in njegov vpliv na realizacijo 
ciljev razvojnih planov; 

- nadaljnje izpopolnjevanje sistemskih rešitev na področ ju 
pridobivanja in delitve dohodka, da bi bili ustvarjeni enako- 
pravnejši pogoji za pridobivanje in razpolaganje z dohodkom 
na enotnem jugoslovanskem trgu. 

Predlagatelj: 
Zvezni izvršni svet oziroma 
Zvezni zbor Skupščine SFRJ 
Rok obravnave: 
III. trimesečje 1980 
Obravnava: 
Komisija Skupščine SR Slovenije za spremljanje izvajanja 

zakona o združenem delu 

2. Uresničevanje ustavne zasnove občine 
Spremembe v družbenoekonomskem in družbenopolitič - 

nem sistemu in zelo pomembni procesi v družbeni praksi 
terjajo, da se vsestransko preuč i razloge, da se ustavna kon- 
cepcija občine kot temeljne družbenopolitične in samo- 
upravne skupnosti ne uveljavlja v praksi ter ukrepe, ki jih je 
treba izvajajati za uresničevanje te koncepcije. V okviru te 
teme je potrebno obravnavati naslednja bistvena vprašanja v 
zvezi z izgradnjo in uresničevanjem komunalnega sistema: 
temeljne družbenoekonomske odnose v obč ini pri uveljavlja- 
nju neodtujljivih pravic delovnih ljudi, da odločajo o družbeni 
reprodukciji, zlasti pa oblike organiziranja delovnih ljudi v 
obč ini pri uresničevanju koncepcije združenega dela, svobo- 
dne menjave dela, pri zadovoljevanju skupnih potreb, pri 
družbenem načrtovanju; teritorialno organiziranje in delova- 
nje komunalnega sistema; odnose občine do širših družbeno- 
političnih skupnosti; proces uresničevanja funkcije občine 
kot samoupravne socialistične skupnosti in oblike transformi- 
ranja države in njenega odmiranja; uresničevanje družbeno- 
političnih odnosov v obč ini, zlasti pa nadaljnje smeri graditve 
delegatskega sistema kot ogrodja celotnega političnega si- 
stema; vlogo družbenopolitičnih organizacij in vseh organizi- 
ranih subjektivnih sil pri uresničevanju komunalnega sistema 
kot vozlišča za nadaljnjo demokratizacijo političnih odnosov; 
delovanje politične oblasti v komuni; uveljavljanje pravic de- 
lovnih ljudi in občanov. 

Predlagatelj: 
Odbor Zveznega zbora za družbenopolitične odnose ozi- 

roma Zvezni zbor Skupščine SFRJ 
Rok obravnave: 
II. trimeseč je 1980 
Obravnavajo: 
Zbor združenega dela 
Zbor obč in 
Družbenopolitični zbor 

3. Stanje in problemi obmejnega območja s 
stališča splošne ljudske obrambe 

Zvezni zbor je v svojih sklepih iz leta 1974 opozoril, da je 
treba določ iti osnovne predpostavke in izvajati ustrezne poli- 
tične, gospodarske in varnostne ukrepe pri reševanju proble- 
matike varstva meja in obrambnih priprav na obmejnih ob- 
moč jih. Na seji 29. junija 1977 je zbor ocenil dosežene rezul- 
tate pri uresničevanju sklepov, sprejetih leta 1974 in je podprl 
sklepe Zveznega izvršnega sveta, s katerimi terja da: pristojni 
organi in organizacije v federaciji v okviru svojih pristojnosti s 
sistemskimi ukrepi in inštrumenti rešujejo probleme obmej- 
nih območij, ki so z zveznimi predpisi administrativno ome- 
jena. V teh sklepih so poudarili stalno obveznost pristojnih 
zveznih organov in organizacij, da spremljajo stanje in izva- 
jajo nujne ukrepe za normativno urejanje in reševanje gospo- 
darskega in splošnega ljudskega razvoja obmejnega ob- 
močja. V sklepih je tudi priporočeno pristojnim organom v 
socialističnih republikah in avtonomnih pokrajinah, naj 

obravnavajo stanje in probleme na obmejnih območjih in 
ukrenejo vse potrebno, da bi se uresnič ili sprejeti sklepi 
skupščine, prepreč ila migracija prebivalstva, pripravila 
splošna ljudska obramba, razvil sistem družbene samozaščite 
idr. Izvršnim svetom v republikah in avtonomnih pokrajinah je 
priporočeno, naj č im hitreje ustanovijo koordinacijska telesa 
v republiki oziroma avtonomni pokrajini, da bi lahko stalno 
spremljali razvojne načrte obmejnih območ ij, gibanje in izva- 
janje akcij, ki se nanašajo na varnost državne meje in 
obrambne priprave obmejnih območ ij. 

Predlagatelj: 
Zvezni izvršni svet oziroma 
Zvezni zbor Skupščine SFRJ 
Rok obravnave: 
IV. trimeseč je 1980 
Obravnavajo: 
Zbor združenega dela 
Zbor obč in 
Družbenopolitični zbor 

4. Zakon o temeljih družbenoekonomskih 
odnosov pri gospodarjenju s sredstvi 
razširjene reprodukcije na podlagi minulega 
dela 

Z zakonom bodo urejeni skupni temelji za urejanje odnosov 
pri ustvarjanju in oblikovanju sredstev za razširjeno reproduk- 
cijo v združenem delu in v družbi v celoti; skupni temelji za 
urejanje pravic, obveznosti in odgovornosti delavcev v zdru- 
ženem delu in za razpolaganje in uporabo sredstev razširjene 
reprodukcije ter osebnih materialnih pravic delavcev v zdru- 
ženem delu na podlagi minulega dela; skupni temelji za 
urejanje pravic, obveznosti in odgovornosti delavcev v zdru- 
ženem delu pri upravljanju in gospodarjenju s sredstvi obča- 
nov ali drugih delovnih ljudi oziroma tujcev, ki jih delavci v 
združenem delu uporabljajo za razširjanje materialne podlage 
dela na podlagi pogodb ali iz drugih z zakonom določenih 
naslovov ter družbena merila in drugi družbeni pogoji za 
določanje in uresničevanje pravic, obveznosti in odgovorno- 
sti. 

Predlagatelj: 
Komisija Zveznega zbora Skupšč ine SFRJ za pripravo tega 

zakona 
Rok obravnave: 
Predlog za izdajo zakona I. trimeseč je 1980 
Obravnavajo: 
Zbor združenega dela 
Zbor obč in 
Družbenopolitični zbor 

5. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o temeljih kreditnega in bančnega 
sistema 

Pri izvajanju zakona o temeljih kreditnega in bančnega 
sistema se zlasti spremlja proces bistvenega preoblikovanja 
bank na podlagi združevanja dela in sredstev in na podlagi 
obvladanja z dohodkom temeljnih organizacij združenega 
dela ter na tej podlagi ustreznejša zamenjava kreditnih od- 
nosov med bankami in organizacijami združenega dela in 
med samimi organizacijami združenega dela, s posebno 
obravnavo položaja in vloge internih bank v sistemu. Z zako- 
nom o spremembah in dopolnitvah zakona o temeljih kredit- 
nega in bančnega sistema bi se popolneje uredila ta vpraša- 
nja ter nekatera druga vprašanja, ki bi izhajala iz obravnave 
analize družbenoekonomskega preoblikovanja bank. 

Predlagatelj: 
Zvezni izvršni svet oziroma 
Zvezni zbor Skupšč ine SFRJ 
Rok obravnave: 
Predlog za izdajo zakona - III. trimeseč je 1980 
Obravnava: 
Komisija Skupščine SR Slovenije za spremljanje izvajanja 

zakona o združenem delu 
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6. Zakon o temeljnih pravicah iz 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja 

Z zakonom bodo urejene temeljne pravice iz pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja, izhajajoč iz tega, da so osnova 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja kot sestavnega 
dela združenega dela, dohodkovni odnosi in načela vzaje- 
mnosti in solidarnosti ter minulega dela. 

Predlagatelj: 
Komisija zveznega zbora Skupščine SFRJ za pripravo tega 

zakona 
Rok obravnave: 
Predlog za izdajo zakona - IV. trimesečje 1980 
Obravnavajo: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

7. Zakon o temeljih družbenega sistema 
obveščanja 

S tem zakonom bi se uredili enotni temelji družbenega 
sistema obveščanja kakor tudi vprašanja organizacije in dela 
obstoječ ih specializiranih služb in pooblaščenih organov in 
organizacij na tem področ ju, da bi se le-te samoupravno 
preoblikovali v skladu s sprejeto resolucijo o temeljih družbe- 
nega sistema obveščanja. 

Predlagatelj: 
Komisija Skupščine SFRJ za obveščanje 
Rok obravnave: 
Predlog za izdajo zakona - II. trimeseč je 1980 
Obravnavajo: 
Komisija Skupščine SR Slovenije za informiranje v delegat- 

skem sistemu in odbori za družbenopolitični sistem vseh 
zborov 

8. Analiza o stanju in problemih 
samoupravnega sodstva 

Z ustavo SFRJ so bile opravljene dokaj pomembne spre- 
membe na področ ju pravosodja. Ena izmed najpomembnej- 
ših novosti je ustanavljanje sodišč združenega dela - kot 
posebne oblike samoupravnega sodstva. 

Sodišča združenega dela so bila ustanovljena v vsej državi 
in delujejo kot temeljna sodišča združenega dela in kot sodi- 
šča združenega dela socialističnih republik oziroma sociali- 
stičnih avtonomnih pokrajin. 

Potrebno je v kompleksnejši analizi obdelati stanje in pro- 
bleme v zvezi z delovanjem sodišč  združenega dela, pri čemer 
gre analizirati odnos do sodišč združenega dela in rednih 
sodišč ; morebitne probleme, ki nastajajo pri izvajanju sodnih 
postopkov; stanje v zvezi z ustanovitvijo posebnih sodišč  
združenega dela za reševanje posameznih sporov s področja 
samoupravnega interesnega organiziranja; posamezne pro- 
bleme v zvezi z izvrševanjem določb samoupravnih sodišč  
ipd. 

Ker je treba izvajati ustrezne ukrepe za nadaljnje podružb- 
Ijanje pravosodne funkcije, bo v analizi posebna pozornost 
posvečena, poleg sodiščem združenega dela, tudi drugim 
oblikam samoupravnega sodstva - razsodiščem, poravnalnim 
svetom in izbranim sodiščem - pri čemer je treba predlagati 
tudi ustrezne ukrepe za še večje uveljavljanje in razvoj teh 
oblik samoupravnega sodstva. 

Predlagatelj: 
Zvezni izvršni svet oziroma Zvezni zbor Skupščine SFRJ 
Rok obravnave: 
II. trimesečje 1980 
Obravnava: 

Komisija Skupščine SR Slovenije za pravosodje 

9. Delovanje pravosodnih organov na novih 
ustavnih temeljih 

V analizi bo prikazana razvojna stopnja pravosodja, pred- 
vsem rednega sodstva in javnega tožilstva, na temeljih novih 
ustavnih rešitev in pri uresničevanju zakonskih določb o na- 
č inu organiziranja, c stvarni in krajevni pristojnosti teh orga- 
nov, pri čemer obstajajo sicer posamezne razlike med sociali- 

stičnimi republikami in socialističnima avtonomnima pokraji- 
nama. Analize stanja na tem področju naj pokažejo, kako 
prispevajo nove rešitve glede organizacije in pristojnosti pra- 
vosodnih organov k uč inkovitejšemu uveljavljanju pravic ob- 
čanov in drugih udeležencev v postopku pred sodišč i oziroma 
kako te rešitve prispevajo k uč inkovitejšemu delu pravoso- 
dnih organov pri izvrševanju pravosodne funkcije v celoti. 

Predlagatelj: 
Zvezni izvršni svet oziroma Zvezni zbor Skupščine SFRJ 
Rok obravnave: 
IV. trimesečje 1980 
Obravnava: 
Komisija Skupščine SR Slovenije za pravosodje 

10.Ziakon o temeljih sistema upravljanja 
družbenih prihodkov 

Z zakonom bi na enotnih osnovah ustanovili sodobno in 
samostojno upravljanje družbenih prihodkov. S tem bi zago- 
tovili uč inkovitejše in odgovornejše delo davčnih služb, ki bi s 
svojim delom prispevale k uresničevanju načela zakonitosti 
na področ ju davčnega sistema. Z zakonom bi bila opredeljena 
tudi funkcija teh služb na področ ju ugotavljanja premoženj- 
skih virov idr. 

Predlagatelj: 
Zvezni izvršni svet oziroma Zvezni zbor Skupščine SFRJ 
Rok obravnave: 
Predlog za izdajo zakona - I. trimeseč je 1980 
Obravnavajo: 
Komisija za družbeno nadzorstvo ter odbor za finance 

Zbora združenega dela in Zbora obč in 

11. Zakon o pogojih blagovnega prometa tozd 
s pravnimi subjekti v prosti coni 
S tem zakonom bodo urejene obveznosti Socialistične fede- 
rativne republike Jugoslavije, ki izhajajo iz Osimskih sporazu- 
mov, kot tudi promet med cono in drugim območjem Jugosla- 
vije. 

Predlagatelj: 
Zvezni izvršni svet oziroma Zvezni zbor Skupšč ine SFRJ 
Rok obravnave: 
Predlog za izdajo zakona - II. trimesečje 1980 
Obravnavajo: 
Odbori za družbenoekonomske odnose vseh zborov ter 

Komisija Skupščine SR Slovenije za mednarodne odnose 

12. Zakon o splošni ljudski obrambi 
Z novim zakonom o splošni ljudski obrambi bodo izraženi 

najpomembnejše spremembe v sistemu organiziranja splošne 
ljudske obrambe, zlasti glede trdnejšega povezovanja z druž- 
beno samozaščito; glede zagotavljanja neposrednejše in po- 
polnejše usmerjevalne vloge ZKJ v splošni ljudski obrambi 
nadaljnjega podružbljanja temeljev obrambe z neposrednejšo 
in aktivnejšo udeležbo delovnih ljudi in občanov, samou- 
pravnih organizacij in skupnosti ter delegacij skupšč in pri teh 
zadevah kot tudi glede vodenja splošne ljudske obrambe v 
kriznih situacijah. 

Predlagatelj: 
Zvezni izvršni svet oziroma Zvezni zbor Skupščine SFRJ 
Rok obravnave: 
Predlog za izdajo zakona - I. trimesečje 1980 
Obravnavajo: 
Odbori za družbenopolitični sistem vseh treh zborov 

13. Zakon o opravljanju zunanjih zadev iz 
pristojnosti zveznih upravnih organov in 
zveznih organizacij 

S tem zakonom bodo urejena pooblastila in dolžnosti orga- 
nov federacije pri uresničevanju in izvajanju politike SFRJ ter 
vzdrževanju političnih, ekonomskih in drugih odnosov Jugo- 
slavije z drugimi državami in mednarodnimi organizacijami. 
Predlagatelj: Zvezni izvršni svet oziroma Zvezni zbor Skup- 
šč ine SFRJ 
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Rok obravnave: 
Predlog zakona - II. trimesečje 1980 
Obravnava: 
Komisija Skupščine SR Slovenije za mednarodne odnose 
Opomba: Zvezni zbor ima v svojem delovnem programu še 

vrsto drugih pomembnih tem in zakonov, kakor so poroč ilo o 
uresničevanju politike dohodka in osebnih dohodkov; poro- 
č ilo o uresničevanju sistema pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja; stanje obrambnih priprav v SFRJ; stanje mobili- 
zacijske pripravljenosti družbe; analiza uporabe zakona o 
sredstvih in financiranju JLA; stanje pripravljenosti in nadal- 
nje smeri razvoja civilne zaščite; poroč ilo o uresničevanju 

družbene samozaščite v samoupravnih organizacijah in skup- 
nostih; zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zveznih 
blagovnih rezervah; zakon o jedrski energiji; zakon o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o vojaških invalidih; zakon o 
spremembah in dopolnitvah zakona o borčevskem dodatku in 
še drugi zakoni. 

Zbori Skupščine SR Slovenije in njihova delovna telesa 
bodo obravnavali teme oziroma osnutke teh zakonov na pred- 
log delegatov iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine 
SFRJ, na pobudo delegatov v zborih Skupščine SR Slovenije, 
delovnih teles Skupščine SR Slovenije in Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije. 

PRILOGA 

K PROGRAMU DELA ZBOROV 

SKUPŠČINE SR SLOVENIJE ZA LETO 

1980 

I. ZAKONI, KI NISO UVRŠČENI V PRIORITETNI PROGRAM 

1. Zakon o nepravdnih postopkih 
Številni nepravdni postopki, kot napr. v stanovanjskih zade- 
vah, v mejnih sporih, glede razdružitve skupnega premoženja, 
glede zasilnih poti, amortizacije listin, pridržanja duševno 
bolnih oseb itd.; po vojni še niso bili urejeni s predpisi in se 
zanje uporabljajo določbe predvojnih predpisov, ki so pogo- 
sto neprimerni in kar močno ovira delo in uč inkovitost sodišč . 
Za ureditev teh postopkov je pristojna republika. Nekatere 
druge republike so ustrezni zakon že izdale ali ga pripravljajo. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SRS 
Gradivo pripravi: 
Republiški sekretariat za pravosodje, organizacijo uprave in 

proračun 
Predlog za izdajo zakona 
IV. trimeseč je 1980 
Pristojni 
Zbor združenega dela 

Zbor obč in 
Družbenopolitični zbor 

2. Zakon o republiški inšpekciji za ekonomske 
odnose s tujino 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SRS 

Zakon pripravi: 
Republiški komite za ekonomske odnose s tujino 
Predlog za izdajo: 
I. trimesečje 1980 
Osnutek: 
II. trimeseč je 1980 

. Predlog: 
IV. trimesečje 1980 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

3. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o orožju 
Spremeniti in dopolniti je treba tiste določbe v veljavnem 
zakonu, ki se nanašajo na vrsto orožja, ki ga lahko posedujejo 
organizacije združenega dela za zavarovanje družbenega pre- 
moženja; posest in nošenje zračnega orožja; hramba orožja 

itd. Pobudo za spremembo in dopolnitev zakona o orožju je 
dala Skupščina mesta Ljubljana. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SRS 
Zakon pripravi: 
Republiški sekretariat za notranje zadeve 
Predlog za izdajo z osnutkom: 
III. trimeseč je 1980 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor obč in 

4. Zakon o igrah na srečo 
S tem zakonom bo urejena vsa problematika iger na srečo kot 
so klasične igre (tombola, loterija,) posebno igre na srečo v 
igralnicah, natečaji za gospodarsko reklamo in dejavnost 
Loterijskega zavoda Slovenije. 
Priprava zakona je odvisna od sprejetja posebnega medrepu- 
bliškega dogovora o prirejanju iger na srečo. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupšč ine SRS 
Zakon pripravi: 
Republiški sekretariat za finance 
Predlog za izdajo: 
II. trimesečje 1980 
Osnutek: 
IV. trimesečje 1980 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

5. Odlok o finančnem programu za 
izpopolnitev in nadaljnji razvoj računalniške in 
mikrofilmske opreme organov za notranje 
zadeve 
Z odlokom naj bi se zagotovila sredstva za izpopolnitev in 
razvoj računalniške in mikro-filmske opreme organov za no- 
tranje zadeve v obdobju 1981-do1985. Vprašljivo pa je ali je v 
ta namen potrebno sprejemati poseben odlok ali ni morda 
mogoče urediti s srednjeročnim družbenim planom in na tej 
osnovi zagotoviti realizacijo ob sprejemanju vsakoletnega 
republiškega proračuna. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SRS 
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Odlok pripravi: 
Republiški sekretariat za notranje zadeve 
Predlog odloka: 
W. trimeseč je 1980 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor obč in 

6. Uresničevanje skupščinskih sklepov in 
stališč o obmejnem gospodarskem 
sodelovanju s posebnim ozirom na višje oblike 
gospodarskega sodelovanja 
Oceniti je potrebno kako se uresničujejo sprejeti sklepi in 
stališča Skupščine SR Slovenije na tem področ ju ter v tem 
okviru pripraviti analizo gospodarskega sodelovanja Slove- 
nije s slovensko narodnostno skupnostjo v zamejstvu. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SRS 
Gradivo pripravi: 
Republiški komite za ekonomske odnose s tujino 
Rok obravnave: 
II. trimeseč je 1980 
Obravnava: 
Komisija za mednarodne odnose Skupščine SRS 

Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor obč in 
Družbenopolitični zbor 

10. Zakon o spremembah zakona o prekrških 
Spremeniti je potrebno 110. č len zakona o prekrških, da bi 

bilo mogoče kaznovati storilce prekrškov, ki so jih storili z 
jugoslovanskimi ladjami, vpisanimi pri luških kapitanijah iz 
drugih republik. Hkrati bi zakon uredil še nekatera druga 
odprta vprašanja. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SRS 
Zakon pripravi: 
Republiški sekretariatza pravosodje, organizacijo uprave in 

proračun 
Predlog za izdajo z osnutkom zakona: 
II. trimesečje 1980 
Predlog zakona: 
IV. trimeseč je 1980 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor obč in 
Družbenopolitični zbor 

7. Zakon o zavarovanju in skupnostih 
zavarovanja 
Zakon bo v skladu z zveznim zakonom o temeljih sistema 
premoženjskega in osebnega zavarovanja uredil nekatera 
vprašanja s posameznih zavarovalnih področ ij. 
Priprava tega zakona je odvisna od stališč , ki bodo sprejeta 
glede predlaganih sprememb zveznega sistemskega zakona. 

8. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o delovnih ramerjih 

Z zakonom naj bi se spremenile in dopolnile ustrezne do- 
ločbe glede sklenitve delovnih razmerij, dopustov, varstva 
materinstva in pravic delavcev, ki skrbijo za otroke, disciplin- 
ske odgovornosti, prenehanja delovnega razmerja in uskladi- 
tve ustreznih določb v zakonu s že ratificiranimi mednan> 
dnimi konvencijami. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SRS 
Zakon pripravi: 
Republiški sekretariat za delo 
Predlog za izdajo zakona: 
II. trimeseč je 1980 
Osnutek zakona: 
III. trimeseč je 1980 
Predlog zakona: 
IV. trimeseč je 1980 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor obč in 

9. Zakon o statističnem sistemu in statistični 
službi v SR Sloveniji 

Zakon bo uredil organizacijo statistične službe v republiški 
in sistem zbiranja, obdelovanja in objavljanja statističnih po- 
datkov, ki imajo pomen za republiko. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SRS 
Zakon pripravi: 
Zavod SR Slovenijfe za statistiko 
Predlog za izdajo: 
II. trimesečje 1980 
Osnutek: 
IV. trimeseč je 1980 <■ 

11. Zakon o izvajanju varstva pred 
ionizirajoč imi sevanji in ukrepih za varnost 
jedrskih naprav 

Zakon bo poleg varstva pred ionizirajoč imi sevanji predpi- 
soval tudi ukrepe za varnost jedrskih naprav skladno z več jimi 
pristojnostmi republik na tem področju. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SRS 
Zakon pripravi: 
Republiški komite za zdravstveno in socialno varstvo 
Predlog za izdajo: 
I. trimesečje 1980 
Osnutek zakona: 
III. trimesečje 1980 
Predlog zakona: 
IV. trimesečje 19 0 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor obč in 

12. Zakon o varstvu živali pred mučenjem 
Zakon bo urejeval temelje varstva živali in zastavil ukrepe, s 

katerimi bi preprečevali nepravilno ravnanje z živalmi. 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SRS 
Zakon pripravi: 
Republiški sekretariat za kmetijstvo, gozdarstvo in pre- 

hrano 
Predlog za izdajo: 
II. trimeseč je 1980 
Osnutek zakona: 
III. trimesečje 1980 
IV. trimesečje 1980 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor obč in 

13. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o ureditvi določenih vprašanj s 
področja železniškega prometa 

Zvezni zakon vsebuje pooblastila za podrobnejše urejanje 
problematike varnosti železniškega prometa z republiško za- 
konodajo. Zato je potrebno obstoječ i republiški zakon dopol- 
niti. 
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Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SRS 
Zakon pripravi: 
Republiški komite za promet in zveze 
Predlog za izdajo z osnutkom: 
(I. trimesečje 1980 
Predlog zakona: 
IV. trimeseč je 1980 
Pristojna: 
Zbor združehega dela 
Zbor obč in 

14. Zakon o javnem cestnem prometu 
Zakon bo urejeval odgovornost, obveznosti in delovanje 

cestnih prevoznikov skladno s sprejetimi stališč i družbenega 
dogovora o prometni politiki Jugoslavije in stališč i Skupšč ine 
SR Slovenije o skladnem razvoju in delitvi dela na področ ju 
prometa in zvez v SR Sloveniji. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupšč ine SRS 
Zakon pripravi: 
Republiški komite za promet in zveze 
Predlog za izdajo z osnutkom: 
III. trimesečje 1980 
Predlog zakona: 
IV. trimeseč je 1980 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor obč in 

15. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o žičnicah 

Zakon bo urejal vprašanja varnosti na žičnicah, določ il 
normative ter usposabljanje kadrov, vzdrževanje in nadzor na 
žičnicah. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupšč ine SRS 
Zakon pripravi: 
Republiški komite za promet in zveze 
Predlog za izdajo: 
II. trimeseč je 1980 
Osnutek zakona: 
lil. trimesečje 1980 
Predlog zakona: 
IV. trimeseč je 1980 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

16. Zakon o sistemu zvez v radijskem, 
poštnem, telegrafskem in telefonskem 
prometu 

Zakon naj bi ob upoštevanju zvezne zakonodaje zagotovil 
nekatere tehnične in tehnološke rešitve na področ ju zvez v SR 
Sloveniji. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SRS 
Zakon pripravi: 
Republiški komite za promet in zveze 
Predlog za izdajo: 
III. trimesečje 1980 
Osnutek zakona: 
IV. trimeseč je 1980 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor obč in 

II. POROČILA IN ANALIZE, KI NAJ BI JIH OBRAVNAVALA PRISTOJNA DELOVNA 
TELESA SKUPŠČINE SR SLOVENIJE IN NJENIH ZBOROV 

1. Uresničevanje resolucije o načrtovanju 
družine 

Oceniti je treba kako se uresničuje v skupščini sprejeta 
resolucija o načrtovanju družine. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SRS 
Gradivo pripravi: 
Republiški komite za zdravstveno in socialno varstvo 
Rok obravnave: 
I. trimesečje 1980 
Pristojni: 
Odbori za družbenopolitični sistem 

vseh zborov 

2. Analiza dejavnosti in organiziranosti služb 
medicine dela in izdelava koncepta te službe v 
SR Sloveniji 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SRS 
Gradivo pripravi: 
Republiški komite za zdravstveno in socialno varstvo 
Rok obravnave: 
II. trimesečje 1980 
Obravnava: 
Odbor za družbenoekonomske odnose 
Zbora združenega dela in Skupščina 
Skupnosti zdravstvenega varstva 
Slovenije 

3. Informacija o izvajanju programa 
investicijskih vlaganj SR Slovenije v graditev 
objektov in nabave opreme v obdobju 1978 do 
1982 

Z zakonom o investicijskih vlaganjih SR Slovenije v graditev 
objektov in nabavo opreme v obdobju 1978 do 1982 je nalo- 
ženo Izvršnemu svetu, da letno poroča o izvrševanju pro- 
grama investicij, določenih s tem zakonom. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SRS 
Informacijo pripravi: 
Republiški sekretariat za pravosodje, organizacijo uprave in 

proračun 
Rok obravnave: 
II. trimesečje 1980 
Obravnavajo: 
Odbori za finance Zbora združenega dela in Zbora obč in 

4, Poroč ilo o izvrševanju sklepov in stališč  
skupščine SR Slovenije o temeljnih usmeritvah 
za organiziranje in razvoj zunanjetrgovinske 
mreže ter zunanjetrgovinskih kadrov doma in v 
tujini 

Predlagatelj: 
Gospodarska zbornica SR Slovenije v sodelovanju z Repu- 

bliškim komitejem za ekonomske odnose s tujino 
Rok obravnave: 
IV. trimesečje 1980 

—————————— 
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Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Obravnava tudi samoupravna interesna skupnost za eko- 

nomske odnose s tujino 

5. Poroč ilo o stanju in problemih varstva pri 
delu v SR Sloveniji 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SRS 
Poročilo pripravi: 
Republiški sekretariat za delo 
Rok obravnave: 
II. trimesečje 1980 
Obravnava: 
Odbor za družbenoekonomske odnose 
Zbora združenega dela 

6. Poročilo o izvajanju akcijskega dogovora o 
izvajanju nadaljnjih nalog na področju 
družbenoekonomskega položaja borcev NOV 
ter drugih borcev in vojaških invalidov v 
Sloveniji. 

Akcijski dogovor, ki so ga 31. 1. 1979 sprejeli pristojni 
republiški dejavniki, katerih delovanje posega tudi na po- 
dročje borčevsko-invalidskega varstva, predstavlja okvirno 
usmeritev za dograjevanje sistema socialne varnosti borcev in 
vojaških invalidov v SR Sloveniji. Poročilo bo obsegalo pre- 
gled ursničevanja akcijskega dogovora v letu 1979 s predlogi 
za nadaljnje delo na tem področju. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Poročilo pripravi: 
Republiški komite za vprašanja borcev NOV in vojaških 

invalidov 
Obravnava: 
Komisija Skupščine SR Slovenije za vprašanja borcev NOV 

Opomba: Izvršni svet ima v svojem programu še vrsto 
poroč it, ki jih je obvezen predlagati skupšč ini v skladu s 
sprejetimi zakoni oziroma na podlagi sklepov zborov. Tudi ta 
poroč ila naj bi obravnavala delovna telesa zborov, zbori pa le 
na predlog delovnih teles. 

OPOMBE 
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OSNUTEK PROGRAMA DELA 

zborov skupšč ine Izobraževalne 

skupnosti Slovenije za leto 1980. 

I. TEMA Z DELOVNEGA PODROČJA 
IZOBRAŽEVALNE SKUPNOSTI 
SLOVENIJE 

A. Področje osnovnega izobraževanja 

1. Samoupravni sporazum o usklajevanju 
planov izobraževalnih skupnosti na področju 
osnovnega izobraževanja 

S tem sporazumom bedo občinske izobraževalne skupnosti 
in Izobraževalna skupnost Slovenije uredile medsebojne od- 
nose pri uresničevanju solidarnosti in vzajemnosti ter skupnih 
nalog za plansko obdobje 1981-1985. 

Predlagatelj: Izvršni odbor 
Gradivo pripravi:Strokovna služba ISS 
Rok: osnutek - I. tromesečje 

predlog - II. tromesečje 
2. Samoupravni sporazum o oblikovanju cen 
učbenikov v SR Sloveniji 

V skladu z družbenim dogovorom o izvajanju družbeen 
akcije za organizirano preskrbo s šolskimi potrebščinami in 
učbeniki je potrebno sprejeti samoupravni sporazum o obli- 
kovanju cen učbenikov. 

Predlagatelj: Republiški komite za tržišče in cene 
Gradivo pripravi: Republiški komite za tržišče in cene 
Rok obravnave: I. tromesečje 

3. Samoupravni sporazum o izdajanju in 
financiranju učbenikov v italijanskem jeziku 

S samoupravnim sporazumom je treba urediti odnose pri 
izdajanju omenjenih učbenikov med ISS in založbo v skladu z 
zakonom o založništvu. 

Predlagatelj: Izvršni odbor 
Gradivo priprave: Strokovna služba ISS 
Rok obravnave: II. tromesečje 

4. Samoupravni sporazum o izdajanju in 
financiranju madžarskih učbenikov za učence 
dvojezičnih osnovnih šol v SR Sloveniji 

S samoupravnim sporazumom je treba urediti odnos pri 
izdajanju in financiranju omenjenih učbenikov med ISS in 
založbo v skladu z zakonom o založništvu. 

Predlagatelj: Izvršni odbor 
Gradivo pripravi: Strokovna služba ISS 
Rok obravnave: II. tromesečje 

5. Samoupravni sporazum o medsebojnih 
obveznostih ter nač inu združevanja dela in 
sredstev, koriščenja sredstev za pripravo in 
izvedbo mladinskih delovnih akcij v SR 
Sloveniji v letu 1980 

V skladu z družbenim dogovorom o mladinskih delovnih 
akcijah sprejemamo podpisniki vsako leto samoupravni spo- 
razum o konkretnih obveznostih za tekoče koledarsko leto. 

Predlagatelj: Koordinacijski odbor podpisnikov družbe- 
nega dogovora o MDA 

Gradivo pripravi: Koordinacijski odbor podpisnikov druž- 
benega dogovora 

Rok obravnave: I. tromesečje 

6. Sklep o začasni planski bilanci sredstev 
občinskih izobraževalnih skupnosti in 
izobraževalne skupnosti Slovenije za leto 1980 

Predlagatelj: Izvršni odbor 
Gradivo pripravi: Strokovna služba ISS 
Rok obravnave: I. tromesečje 

7. Sklep o prevzemu ustanoviteljskih pravic 
glede nekaterih zavodov za usposabljanje 

Izvršni svet skupščine SR Slovenije je dal pobudo za prenos 
ustanoviteljskih pravic nekaterih zavodov za usposabljanje v 
SR Sloveniji na samoupravne interesne skupnosti. 

Predlagatelj: Izvršni svet skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: Strokovna služba ISS 
Rok obravnave: II. tromesečje 

8. Sklep o izidu natečaja za kreditiranje 
naložb v osnovnošolski prostor v letu 1980 

V skladu s samoupravnim sporazumom o izvajanju skupnih 
programov CIS in ISS v obdobju 1976-1980 sprejema skup- 
šč ina sklep o izidu vsakoletnega natečaja. 

Predlagatelj: Izvršni odbor 
Gradivo pripravi: Strokovna služba ISS 
Rok obravnave: I. tromesečje 

9. Poročilo o uresničevanju enotnega 
programa občinskih izobraževalnih skupnosti, 
programa skupnih nalog in vzajemnosti za leto 
1979 s poračunom 

V skladu s sprejetim samoupravnim sporazumom o izvaja- 
nju skupnih programov občinskih izobraževalnih skupnosti in 
Izobraževalne skupnosti Slovenije v obdobju 1976-1980 
obravnava skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije vsa- 
koletno poroč ilo o izvajanju in uresničevanju skupnih progra- 
mov občinskih izobraževalnih skupnosti in Izobraževalne 
skupnosti Slovenije. 

Predlagatelj: Izvršni odbor 
Gradivo pripravi: Strokovna služba ISS 
Rok obravnave: I. tromesečje 

10. Poročilo o uresničevanju nalog na 
področju dejavnosti dopolnilnega pouka otrok 
delavcev, ki so začasno na delu v tujini za leto 
1979, s programom za leto 1980 

Poročilo bo vključeno v skupno poročilo, ki ga o omenjeni 
problematiki pripravlja Sekretariat za delo SR Slovenije. 

Predlagatelj: Izvršni odbor 
Gradivo pripravi: Strokovna služba ISS 
Rok obravnave: I. tromesečje 

11. Poročilo o uresničevanju programa 
dejavnosti zavodov m usposabljanje in 
šolstvo narodnosti za leto 1979 

Poročilo obravnava obveznosti izobraževalne skupnosti 
Slovenije pri uresničevanju programov dejavnosti zavodov in 
osnovnega šolstva narodnosti v SR Sloveniji kot skupnih 
nalog občinskih in posebnih izobraževalnih skupnosti. 

Predlagatelj: Izvršni odbor 
Gradivo pripravi: Strokovna služba ISS 
Rok obravnave: II. tromesečje 
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12. Poročilo o izvajanju samoupravnega 
sporazuma o opredelitvi nalog in obveznosti 
pri Izobraževanju in usposabljanju otrok in 
mladostnikov z motnjami v telesnem in 
duševnem razvoju 

Poročilo vsebuje uresničevanje sprejetih obveznosti in pra- 
vic, ki jih opredeljuje samoupravni sporazum 

Predlagatelj: Izvršni odbor 
Gradivo pripravi: Strokovna služba ISS 
Rok obravnave: II. tromesečje 

B. Področje usmerjenega 
izobraževanja 

1. Poročilo o zbranih elementih za 
srednjeročne plane usmerjenega 
izobraževanja (rezultat obravnave analiz 
razvojnih možnosti v organizacijah združenega 
dela in krajevnih skupnostih) 

Analiza razvojnih možnosti na področju usmerjenega izo- 
braževanja je bila dana v javno obravnavo z objavo v 

. . . dne .... Organizacije združenega dela in 
krajevne skupnosti so bile povabljene, naj določijo elemente 
srednjeročnega plana. Skupščina Izobraževalne skupnosti 
Slovenije mora zavzeti stališče do teh elementov, ki so pod- 
laga za nadaljnje priprave planskih dokumentov za naslednje 
srednjeročno obdobje. 

2. Samoupravni sporazum o usklajevanju 
planov izobraževalnih skupnosti za področje 
usmerjenega Izobraževanja 

Posebne izobraževalne skupnosti in Izobraževalna skup- 
nost Slovenije bodo s tem sporazumom uredile vprašanja 
skupnega pomena, da bi s tem zagotovile celovitost planira- 
nja na področju usmerjenega izobraževanja. 

Predlagatelj: Izvršni odbor 
Gradivo pripravi: Strokovna služba ISS v sodelovanju z 

Zavodom SRS za družbeno planiranje 
Rok obravnave: osnutek - I. tromesečje 

predlog - II. tromesečje 

3. Določitev obsega planskih nalog in 
sredstev za izvedbo programov vzgoje in 
usmerjenega izobraževanja v letu 1980 

Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije je dolžna us- 
kladiti vrednost planskih nalog in potrebnih sredstev z druž- 
benoekonomsko politiko za leto 1980. 

Predlagatelj: Izvršni odbor 
Gradivo pripravi: Strokovna služba ISS 
Rok obravnave: 1. tromesečje 

4. Obračunska uskladitvena bilanca sredstev 
usmerjenega izobraževanja za leto 1979 

Z obračunsko uskladitveno bilanco bodo dokončno razme- 
jena sredstva glede na obseg uresničenih nalog in na dejan- 
sko dosežene zneske združenih sredstev v letu 1979. 

Predlagatelj: Izvršni odbor 
Gradivo pripravi: Strokovna služba ISS 
Rok obravnave: I. tromesečje 

5. Planska uskladitvena bilanca sredstev za 
usmerjeno izobraževanje v letu 1980 

S samoupravnim sporazumom o razmejitvi planskih nalog 
in sredstev za izvedbo programov usmerjenega izobraževanja 

so v letu 1979 razmejene planske naloge in sredstva med 
posebne izobraževalne skupnosti in Izobraževalno skupnost 
Slovenije tudi za leto 1980. 

Zaradi sprememb v obsegu vzgojnoizobraževalnih dejavno- 
sti in v programskih usmeritvah posebnih izobraževalnih 
skupnosti je potrebna ponovna razmejitev. 

Predlagatelj: Izvršni odbor 
Gradivo pripravi: Strokovna služba ISS 
Rok obravnave: I. tromeseč je in IV. tromesečje (spre- 

membe z začetkom novega šolskega leta) 

6. Opredelitev števila vpisnih mest za 
področje usmerjenega izobraževanja glede na 
potrebe združenega dela in kapacitete 
vzgojnoizobraževalnih organizacij v SR 
Sloveniji 

Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije bo obravna- 
vala poročilo o usmerjanju vpisa in o vpisu v šolskem letu 
1980/81 

Predlagatelj: Izvršni odbor 
Gradivo pripravi: Strokovna služba ISS 
Rok obravnave: l. tromesečje 

II. tromesečje (morebitne korekcije) 

7. Sklep o cenah vzgojnoizobraževalnih 
storitev organizacij, ki niso vključene v 
posebne izobraževalne skupnosti za leto 1980 

S tem sklepom se določ i cena vzgojnoizobraževalnih stori- 
tev organizacij za usposabljanje otrok in mladostnikov z mot- 
njami v telesnem in duševnem razvoju, srednjih šol in šol 
organiziranih po zakonu o poklicnem izobraževanju, domov 
za učence srednjih šol ter visokošolskih organizacij, ki še niso 
vključene v posebne izobraževalne skupnosti. 

Predlagatelj: Izvršni odbor 
Gradivo pripravi: Strokovna služba ISS 
Rok obravnave: I. tromesečje 

8. Finančni načrt sredstev za realizacijo 
programa gradenj domov za učence in 
študente v letu 1980 s sklepom o usmeritvi 
sredstev za posamezne gradnje 

Z družbenim dogovorom o nalogah podpisnikov pri združe- 
vanju sredstev za izgradnjo domov za učence in študente v 
obdobju 1978-1980 je skupščina Izobraževalne skupnosti 
Slovenije pooblaščena sprejemati sklepe o usmeritvi sredstev 
investitorjem, v skladu s programom gradenj. 

Predlagatelj: Izvršni odbor 
Gradivo pripravi: Strokovna služba ISS 
Rok obravnave: i. tromesečje 

9. Normativi za graditev In opremo objektov v 
srednjem usmerjenem izobraževanju 

Normativi bodo podlaga za planiranje potreb po investicijah 
kot tudi za odločanje o udeležbi združenih sredstev pri inve- 
sticijah. 

Predlagatelj: Izvršni odbor 
Gradivo pripravi: Strokovna službe ISS 
Rok obravnave: II. tromesečje 

10. Sklep o izidu natečaja za sofinanciranje 
naložb v izgradnjo srednjih šol 

Natečaj se izvede vsako leto po določbah samoupravnega 
sporazuma. 

Predlagatelj: Odbor delegatov PIS 

24 
poročevalec 



Gradivo pripravi: Strokovna služba ISS 
Rok obravnave: II. tromesečje 

11. Poročilo o izvajanju nalog na področju 
mednarodne dejavnosti v letu 1979 s 
programom nalog za leto 1980 

Poročilo obsega uresničevanja sprejetih obveznosti, ki 
izhajajo iz družbenih dogovorov, meddržavnih dogovorov in 
dejavnosti, ki se-po programih nadaljujejo iz preteklega leta. 

Predlagatelj: Izvršni odbor 
Gradivo pripravi: Strokovna služba ISS 
Rok obravnave: II. tromesečje 

12. Poročilo o realizaciji programa gradenj 
domov za učence in študente za obdobje 
1976-1980 

Izvršni odbor skupščine Izobraževalne skupnosti Slovenije 
je dolžan letno poročati skupščini o realizaciji programa gra- 
denj domov. Poroč ilo bo celovito obravnavalo uresničevanje 
programa gradenj vseh domov. 

Predlagatelj: Izvršni odbor 
Gradivo pripravi: Strokovna služba ISS 
Rok obravnave: IV. tromesečje. 

C. Področje skupnih zadev 

1. Dogovor o temeljih družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 1981-1985. 

Ta dogovor sklepa med drugimi družbenimi dejavniki tudi 
Izobraževalna skupnost Slovenije. 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: Republiški komite za družbeno planiranje 

in informacijski sistem in Zavod SRS za družbeno planiranje 
Rok obravnave: II. tromesečje 

2. Samoupravni sporazum o temeljih planov 
izobraževalne skupnosti Slovenije za obdobje 
1981-85 

Na podlagi rezultatov obravnave osnutka tega sporazuma 
in sprejetih temeljev planov v organizacijah združenega dela 
in krajevnih skupnosti ter v občinskih in posebnih izobraže- 
valnih skupnostih oblikuje skupščina Izobraževalne skupnosti 
Slovenije predlog sporazuma. 

Predlagatelj: Izvršni odbor 
Gradivo pripravi: Strokovna služba ISS v sodelovanju z 

Zavodom SRS za družbeno planiranje 
Rok obravnave: osnutek - I. tromesečje 

predlog - II. tromesečje 
Rok za sklenitev sporazuma: m. trimesečje 

3. Samoupravni sporazum o ustanovitvi 
izobraževalne skupnosti Slovenije - osnutek 

Samoupravne splošne akte izobraževalnih skupnosti je 
treba v letu 1980 uskladiti z zakonom o svobodni menjavi dela 
na področju vzgoje in izobraževanja. Zato bo treba v Izobraže- 
valni skupnosti Slovenije pripraviti najprej nov samoupravni 
sporazum o ustanovitvi te skupnosti, nato pa še statut in 
druge samoupravne splošne akte. 

Predlagatelj: Izvršni odbor 
Gradivo pripravi: Strokovna služba ISS 
Rok obravnave: osnutek. I. trimesečje 

predlog: II. trimesečje 
Rok za sklenitev sporazuma: III. trimesečje 

4. Samoupravni sprazum o organiziranju 
vzgojnoizobraževalnih organizacij v enoto 
siseot 

Sporazum naj bi sklenile vzgojnoizobraževalne organizacije, 
da bi si s tem zagotovile možnost odkupa deviznih sredstev. 

Predlagatelj: Izvršni odbor 
Gradivo pripravi: Strokovna služba ISS 
Rok obravnave: osnutek - I. trimesečje 

predlog - II. trimesečje 

5. Samoupravni sporazum o načrtovanju in 
uporabi telesno-kulturnih objektov v SR 
Sloveniji 

S samoupravnim sporazumom bo opredeljen enoten pristop 
do načrtovanja in uporabe telesno-kulturnih objektov v okviru 
izobraževalnih telesno-kulturnih skupnostih. 

Predlagatelj: Izvršni odbor ISS skupaj z izvršnim odborom 
TKS 

Gradivo pripravi: Strokovna služba ISS skupaj s strokovno 
službo TKS 

Rok obravnave: osnutek - II. trimesečje 
predlog - III. trimesečje 

Statut izobraževalne skupnosti Slovenije 

Predlagatelj: Izvršni odbor 
Gradivo pripravi: Strokovna služba ISS 
Rok obravnave: osnutek - II. trimesečje 

predlog - III. trimeseč je 

7. Srednjeročni plan izobraževalne skupnosti 
Slovenije za obdobje 1981-1985 

S tem planom bodo podrobneje opredeljene naloge in dolo- 
čeni ukrepi za uresničenje samoupravnega sporazuma o te- 
meljih planov Izobraževalne skupnosti Slovenije. 

Predlagatelj: Izvršni odbor 
Gradivo pripravi: Strokovna služba ISS 
Rok: IV. trimesečje 

8. Poslovnik skupščine izobraževalne 
skupnosti Slovenije 

Predlagatelj: Izvršni odbor 
Gradivo pripravi: Strokovna služba ISS 
Rok obravnave: osnutek - III. trimesečje 

predlog - IV. trimesečje 

9. Izhodišča za združevanje sredstev rezerv v 
izobraževalnih skupnostih 

Zakon o sredstvih rezerv dopušča, da TOZD družbenih dejav- 
nosti združujejo del svojih rezerv v skupnih rezervah samoup- 
ravnih interesnih skupnostih, ki sicer ne oblikujejo lastnih 
rezerv. Sprejeta izhodišča naj bi imela značaj priporoč ila. 

Predlagatelj: Izvršni odbor 
Gradivo pripravi: Strokovna služba ISS 
Rok obravnave: II. trimesečje 

10. izhodišča za združevanje in usmerjanje 
združenih sredstev amortizacije TOZD vzgoje 
in izobraževanja 

Doslej so vzgojnoizobraževalne TOZD obvezno (po zakonu) 
združevale del sredstev amortizacije nepremičnin, združena 
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sredstva pa so usmerjale izobraževalne skupnosti. Takšen 
sistem ni v skladu z zakonom o združenem delu in se je treba 
odloč iti za ustreznejši način smotrnejšega usmerjanja teh, 
relativno znatnih sredstev. 

Predlagatelj: Izvršni odbor 
Gradivo pripravi: Strokovna služba ISS 
Rok obravnave: III. trimesečje 

11. Program dela strokovne službe 
Izobraževalne skupnosti Slovenije 

Program sprejme skupščina Izobraževalne skupnosti Slove- 
nije na predlog delovne skupnosti strokovne službe 

Predlagatelj: Delovna skupnost strokovne službe ISS 
Rok obravnave: I. trimesečje 

12. Finančni načrt Izobraževalne skupnosti 
Slovenije za leto 1S80 

S finančnim načrtom in bilanco bodo predvideni prihodki po 
virih in njihova razporeditev na odhodke po posameznih pro- 
gramih v skladu z dodatkom k samoupravnemu sporazumu o 
osnovah plana. 

Predlagatelj: Izvršni odbor 
Gradivo pripravi: Strokovna služba ISS 
Rok obravnave: I. trimesečje 

13. Zaključni račun Izobraževalne skupnosti 
Slovenije za leto 1S79 

Z zaključnim računom bo podan pregled prihodkov po vseh 
virih in odhodkov za programe izobraževanja in usposabljanja 
za poklice vzgojnoizobraževalnih organizacij, ki še niso vklju- 
čene v ustrezno PIS in program skupnih nalog. 

Predlagatelj: Izvršni odbor 
Gradivo pripravi: Strokovna služba ISS 
Rok obravnave: I. trimesečje 

14. Poročilo o uresničevanju samoupravnih 
sporazumov o temeljih planov vzgoje in 
izobraževanja za obdobje 1976-80 v letu 1979 

Predlagatelj: Izvršni odbor 
Gradivo pripravi: Strokovna služba ISS 
Rok obravnave: I. trimesečje 

15. Poročilo o uresničevanju samoupravnih 
sporazumov o temeljih planov vzgoje in 
izobraževanja za obdobje 1976-80 v I. polletju 
1980 

Predlagatelj: Izvršni odbor 
Gradivo pripravi: Strokovna služba ISS 
Rok obravnave: III. trimesečje 

II. TEMATIKA IZ PRISTOJNOSTI 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 

A. Akti, ki jih skupščina Izobraževalne 
skupnosti Slovenije sprejema kot zbor 
skupščine SR Slovenije 

1. Zakon o vzgoji in varstvu predšolskih otrok 

Zakon je bil v letu 1979 obravnavan v I. in II. fazi 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 

Zakon pripravi: Republiški komite za vzgojo in izobraževa- 
nje 

Rok obravnave: I. trimesečje - predlog zakona 

2. Zakon o osnovni šoli 

Zakon je bil v I. in II. fazi že obravnavan v letu 1979 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: Republiški komite za vzgojo in izobraževa- 

nje 
Rok obravnave: I. trimesečje - predlog zakona 

3. Zakon o usmerjenem izobraževanju 

Zakon je bil v I. in II. fazi že obravnavan v letu 1979 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: Republiški komite za vzgojo in izobraževa- 

nje 
Rok obravnave: I. trimesečje - predlog zakona 

4. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona 
o izobraževanju in usposabljanju otrok in 
mladostnikov z motnjami v telesnem in 
duševnem razvoju 

Spremeniti - dopolniti je treba določbe, ki se nanašajo na 
imenovanje individualnega poslovodnega organa ter ga us- 
kladiti z zakonom o svobodni menjavi dela na področju vzgoje 
in izobraževanja. 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: Republiški komite za vzgojo in izobraževa- 

nje 
Rok: II. tromesečje - predlog za izdajo z osnutkom IV. 

tromesečje - predlog zakona 

5. Zakon o dopolnilnem izobraževanju, 
pripravništvu in strokovnih izpitih delavcev v 
državnih organih 

Zakon je bil že sprejet v I. in II. fazi zakonodajnega po- 
stopka. 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SRS 
Zakon pripravi: Republiški sekretariat za pravosodje, orga- 

nizacijo uprave in proračun 
Predlog zakona: I. tromesečje 1980 

6. Družbeni dogovor o enotnih osnovah za 
razvrščanje poklicev in strokovne izobrazbe 

Predlagatelj: Svet Zveze sindikatov Jugoslavije oziroma 
Zvezni zbor Skupščine SFRJ 

Rok obravnave: I. tromesečje 

7. DRUŽBENI DOGOVOR O ORGANIZIRANJU 
VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA DRŽAVLJANOV 
SFRJ NA ZAČASNEM DELU IN BIVANJU V 
TUJINI 

Predlagatelj: Medrepubliško-pokrajinska komisija za šola- 
nje otrok jugoslovanskih državljanov v tujini in medrepubli- 
ško-pokrajinska komisija za izobraževanje jugoslovanskih de- 
lavcev na začasnem delu v tujini oziroma Zvezni zbor Skup- 
šč ine SFRJ. 

Rok obravnave: I. tromesečje 

B. TEMATIKA, KI JO OBRAVNAVAJO 
TUDI SKUPŠČINE SAMOUPRAVNIH 
INTERESNIH SKUPNOSTI 
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1. URESNIČEVANJE STALIŠČ SKUPŠČINE 
SRS O IZVAJANJU DELEGATSKEGA SISTEMA 
IN URESNIČEVANJA DELEGATSKIH 
ODNOSOV 

(Ukrepi za odpravljanje ugotovljenih pomanjkljivosti na 
podlagi sprejete ocene v letu 1979, predlogi sprememb po- 
slovnikov, prouč itev ursničevanja vloge zborov ter metod dela 
del. teles skupščine in zborov). 

(Ukrepi za odpravljanje ugotovljenih pomanjkljivosti na 
podlagi sprejete ocene v letu 1979, predlogi sprememb po- 
slovnikov, prouč itev ursničevanja vloge zborov ter metod dela 
del. teles skupščine in zborov). 

Predlagatelj: Odbori za družbenopolitični oziroma sistem 
vseh zborov skupščine SRS 

Gradivo pripravi: posebno delovno telo, sestavljeno iz dele- 
gatov zborov, predstavnikov DPO in delegatov SIS 
Rok Obravnave: I. II. ali IV, tromesečje 

2. Družbeni plan SR Slovenije za obdobje 
1981-1985 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupšč ine SRS 
Gradivo pripravi: Republiški komite za družbeno planiranje 

in informacijski sistem in Zavod SRS za družbeno planiranje 
Roki: I. tromesečje - ocena priprave družbenih planov 
II. tromesečje — predlog dogovora o temeljih družbenega 

plana SRS 
III. tromesečje - osnutek družbenega plana SRS 
IV. tromesečje - predlog družbenega plana SRS 

OPOMBE 
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OPOMBE 
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PROGRAM DELA 

skupščine Raziskovalne skupnosti 

Slovenije na področju planiranja in 

uresničevanja zakona o raziskovalni 

dejavnosti in raziskovalnih skupnosti 

1. TROMESEČJE 
a) 10. skupščina Raziskovalne 
skupnosti Slovenije, dne 30. januarja 
1980 

1. FINANČNI PREDLOGI: 
- drugi predlog izhodišč  za finančni načrt 
Raziskovalne skupnosti Slovenije za leto 1980; 
- sklep o prispevni stopnji za program 
Raziskovalne skupnosti Slovenije v okviru 
združenih sredstev v letu 1980; 
- predlog stabilizacijskih ukrepov za izvajanje 
programa Raziskovalne skupnosti Slovenije v 
letu 1980; 

NOSILEC: Izvršilni odbor Raziskovalne skupnosti Slovenije. 

2. ZAKONODAJNI DEL: 
- Poročilo o izvajanju zakona o raziskovalni 
dejavnosti in raziskovalnih skupnostih; 
NOSILEC: Predsedstvo Raziskovalne skupnosti Slovenije. 

3. TEMATSKI DEL: 
- predlogi za priprave in prenos raziskovalnih 
dosežkov v prakso; 
Nosilec: Izvršilni odbor Raziskovalne skupnosti Slovenije. 

b) 11. skupščina Raziskovalne 
skupnosti Slovenije, dne 19. marca 
1980. 

1. FINANČNI PREDLOGI: 
- zaključni račun Raziskovalne skupnosti 
Slovenije za leto 1979; 
- finančni načrt Raziskovalne skupnosti 
Slovenije za leto 1980; 
- poročilo področnih raziskovalnih skupnosti 
in komisij za leto 1979; 
- predlogi programov področnih raziskovalnih 
skupnosti za leto 1980; 
- predlog programa Raziskovalne skupnosti 
Slovenije za leto 1980; 
- predlog skupnega raziskovalnega programa 
Raziskovalne skupnosti Slovenije za obdobje 
1981-1985 in programa odkrivanja in 
raziskovanja surovin splošnega pomena ter 

programa skupnih nalog občinskih 
raziskovalnih skupnosti in Posebnih 
raziskovalnih skupnosti, ki se uresničuje v 
Raziskovalni skupnosti Slovenije; 
- predlog elementov za pripravo predloga 
samoupravnega sporazuma o temeljih plana; 
- predlog osnutkov samoupravnega 
sporazuma o temeljih plana za Posebne 
raziskovalne skupnosti; 
- predlog osnutka samoupravnega sporazuma 
o temeljih plana za Skupni program. 
Nosilec: Izvršilni odbor Raziskovalne skupnosti Slovenije. 

II. TROMESEČJE 
c) 12. skupščina Raziskovalne 
skupnosti Slovenije, dne 29. maja 1980 

1. FINANČNI PREDLOGI: 
- predlogi za financiranje programa 
raziskovalne dejavnosti v okviru združenih 
sredstev pil Raziskovalni skupnosti Slovenije, 
po predlogih področnih raziskovalnih 
skupnosti in komisij Raziskovalne skupnosti 
Slovenije; 
- tekoča dejavnost - nepredvidena. 
NosH*c: Področne raziskovalne skupnosti in Izvršilni odbor 
Raziskovalne skupnosti Slovenije. 

2. ZAKONODAJNI DEL: 
- osnutek zakona o Slovenski akademiji 
znanosti In umetnosti 

Nosilec: Predsedstvo Raziskovalne skupnosti Slovenije. 

3. PLANSKI DOKUMENTI: 
- obravnava predlogov samoupravnega 
sporazuma o temeljih piana za Posebne 
raziskovalne skupnosti; 
- obravnava in sprejem predloga 
samoupravnega sporazuma o temeljih plana 
Skupnega raziskovalnega programa v 
Raziskovalni skupnosti Slovenije, programa 
odkrivanja in raziskovanja surovin splošnega 
pomena ter programa skupnih nalog občinskih 
raziskovalnih skupnosti in Posebnih 
raziskovalnih skupnosti, ki se uresničuie v 
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Raziskovalni skupnosti Slovenije; 
— predlog dogovora o temeljih družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 
(Nosilec: Izvršni svet SR Slovenije). 
Nosilec: Izvršilni odbor Raziskovalne skupnosti Slovenije. 

III. TROMESEČJE 
d) 13. skupščina Raziskovalne 
skupnosti Slovenije, dne 9. julija 1980 

1. FINANČNI PREDLOGI: 
— sprejemanje tekočih finančnih predlogov 
področnih raziskovalnih skupnosti in komisij 
Raziskovalne skupnosti Slovenije. 

Nosilec: Izvršilni odbor Raziskovalne skupnosti Slovenije. 

2. ZAKONODAJA: 
— predlog zakona o Slovenski akademiji 
znanosti in umetnosti. 

Nosilec: Izvršni svet SR Slovenije, predsedstvo Raziskovalne 
skupnosti Slovenije. 

IV. TROMESEČJE 
e) 14. skupščina Raziskovalne 
skupnosti Slovenije (oktober) 
15. skupščina Raziskovalne skupnosti 
Slovenije (december) 

1. FINANČNI PREDLOGI: 
— sprejemanje tekočih finančnih predlogov 
področnih raziskovalnih skupnosti in komisij 
Raziskovalne skupnosti Slovenije. 

Nosilec: Izvršilni odbor Raziskovalne skupnosti Slovenije, po 
predlogih področnih raziskovalnih skupnosti in komisij Razi- 
skovalne skupnosti Slovenije. 

2. PLANSKI DOKUMENTI: 
_ skupni raziskovalni program Raziskovalne 
skupnosti Slovenije za leto 1981; 
— program dela posebnih raziskovalnih 
skupnosti v letu 1981; 
— osnutek resolucije o izvajanju družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 v 
letu 1981; 
— predlog srednjeročnega plana Raziskovalne 
skupnosti Slovenije za obdobje 1981-1985, v 
letu 1981 in obravnava predlogov planov 
posebnih raziskovalnih skupnosti. 
Rok: december 
Nosilec: Izvršilni odbor Raziskovalne skupnosti Slovenije. 

SEPTEMBER: 

Posvetovanje s predstavniki skupščin občinskih skupnosti 
socialnega varstva: 

- priprave delovnih programov skupnosti 
socialnega varstva za leto 1981, 

- priprave in preverjanje stanja glede 
usposobljenosti koordinacijskih odborov za 
vprašanja borcev občinskih skupnosti 
socialnega varstva za prevzem dela v zvezi z 
odločanjem o pravici kmetov - borcev do 
varstvenega dodatka. 

OKTOBER: 
Seja skupščine: 
- informacija o zaposlovanju delavcev, ki 

izpoljnjujejo pogoje za polno osebno 
pokojnino, 

- osnutek družbenega plana SR Slovenije 
za obdobje 1981 - 1935, 

_ predlog poslovnika o delu skupščine 
Skupnosti socialnega varstva Slovenije, 

- osnutek samoupravnega sporazuma o 
združevanju sredstev za dejavnost Skupnosti 
socialnega varstva Slovenije v letu 1981 z 
osnutkom delovnega programa za leto 1981, 

- predlog samoupravnega sporazuma o 
ustanovitvi skupne strokovne službe 
republiških skupnosti. 

NOVEMBER: 
Seja skupščine: 
- predlog zakona o usposabljanju in 

izobraževanju otrok in mladostnikov z 
motnjami v telesnem in duševnem razvoju, 

- predlog zakona o stanovanjskem 
gospodarstvu, 

- predlog zakona o stanovanjskih razmerjih, 
- predlog zakona o spremembah in 

dopolnitvah zakona o zaposlovanju in 
zavarovanju za primer brezposelnosti, 

_ predlog zakona o zajamčenem osebnem 
dohodku. 

DECEMBER: 
Seja skupščine: 
- Predlog družbenega plana SRS za 

obdobje 1981 -1985, 
- osnutek resolucije o izvajanju družbenega 

plana SRS za obdobje 1981 - 1985 v letu 1981, 
- predlog delovnega načrta Skupnosti 

socialnega varstva Slovenije za leto 1981, 
- predlog samoupravnega sporazuma o 

združevanju sredstev za dejavnost Skupnosti 
socialnega varstva Slovenije v letu 1981, 

- predlog finančnega načrta skupnosti 
socialnega varstva Slovenije za leto 1981. 
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PROGRAM DELA 

skupšč ine Kulturne skupnosti Slovenije 

za leto 1980 

UVOD 
Program dela skupščine Kulturne skupnosti Slovenije sloni 
na načelnih Izhodišč ih samoupravnega sporazuma o usta- 
novitvi Kulturne skupnosti Slovenije, ki opredeljuje pristoj- 
nosti skupščine in načrta kulturnega razvoja Slovenije, ki 
vsebinsko opredeljuje naloge Kulturne skupnosti Slovenije. 
Periodični delovni načrti za posamezna četrtletja pa bodo 
še podrobneje in konkretneje določ ili naloge, nosilce in roke 
za izvršitev nalog. 

VSEBINA DELA 
Skupščina Kulturne skupnosti Slovenije nastopa v dveh 
temeljnih vlogah: kot najvišji organ upravljanja kulturne 
skupnosti Slovenije in kot enakopraven zbor Skupščine SR 
Slovenije v zadevah, ki jih določa ustava in zakoni. 

A. SKUPŠČINA KSS BO KOT ENAKOPRAVEN 
ZBOR SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 
OBRAVNAVALA IN SKLEPALA O: 

1. zakonu o svobodni menjavi dela na 
področ ju kulturnih dejavnosti' 

Zakon bo urejal družbenoekonomske odnose na področiu 
kulture in kulturne dejavnosti. 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SRS 
Zakon pripravlja: Republiški komite za kulturo 

Ni ie odločeno ali bo sprejet pristop, ki ga predlaaa olede zakonodain« ureditve področja kulture Sekretariat IS za zakonodajo, ali pa naj se to področje uredi z več zakoni, kot Je bilo predvideno v programih dela v letu 1979 

2. zakonu o slovenski akademiji znanosti in 
umetnosti 

Skupščina KSS je zakon že obravnavala v I. fazi zakonodai- 
nega postopka. ' 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SRS 
Zakon pripravlja: Republiški komite za raziskovalno dejav- 

nost in Republiški komite za kulturo 

3. zakonu o varstvu naravne in kulturne 
dediščine 

Zakon je skupščina KSS že obravnavala v I. fazi zakonodaj- 
nega postopka. 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SRS 
Zakon pripravljajo: Republiški komite za kulturo v sodelo- 

vanju z Republiškim komitejem za varstvo okolja in Republi- 
škim sekretariatom za urbanizem 

4. zakonu o Triglavskem narodnem parku 

V prvi fazi zakonodajnega postopka skupščina KSS zakona 
ni obravnavala. 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine KSS 

Zakon pripravi: Republiški komite za varstvo okolja v sode- 
lovanju z Republiškim sekretariatom za urbanizem 

5. zakonu o spominskem parku Trebče 

Zakon je skupščina KSS že obravnavala v I. in II. fazi 
zakonodajnega postopka. 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SRS. 
Zakon pripravlja: Republiški komite za varstvo okolja v 

sodelovanju z Republiškim sekretariatom za urbanizem 

6. uresničevanju stališč Skupščine SRS o 
izvajanju delegatskega sistema in 
uresničevanja delegatskih odnosov v SR 
Sloveniji (s poudarkom na delegatskih odnosih 
v kulturi) 

Na podlagi v letu 1979 sprejetih ocen o uresničevanju 
de egatskega sistema bo skupščina preverila uresničevanje 
delegatskega sistema na svojem področju in sprejela 
ustrezne ukrepe za izboljšanje delovanja 
J'8?1™ pripravlja: Posebno delovno telo v okviru Skup- šč ine SRS in odbor za nadaljni razvoj kulturnih skupnosti 

198irU19Mnem P,anU SR S,oveniJe za obdobie 

J pšil a KS® ®®,bo P°le9 postopkov za sprejemanje temeljev plana KSS 1981-1985 vključ ila tudi v razpravo o 
temeljnih vprašanjih priprave družbenega plana SR Slovenije 
za to obdobje 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SRS 
Gradivo pripravlja: Republiški komite za družbeno planira- 

nje in informacijski sistem in Zavod SRS za družbeno planira- 
nje. 

B. SKUPŠČINA KSS BO KOT ORGAN 
UPRAVLJANJA KULTURNE SKUPNOSTI 
SLOVENIJE OBRAVNAVALA IN SKLEPALA O: 

1. nalogah KSS in kulturnih skupnosti občin, ki 
izhajajo Iz resolucije o politiki izvajanja 
družbenega plana SR Slovenije v letu 1980 

Resolucija o politiki izvajanja družbenega plana SRS za 
obdobje 1976-80 v letu 1980 določa, da sredstva za skupne 
potrebe naraščajo počasneje od rasti dohodka. Zato je po- 
trebno sprejeti ustrezne ukrepe tudi na področju'uresničeva- 
nja programa kulturnega razvoja SRS v letu 1980 
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2. samoupravnem sporazumu o temeljih plana 
KSS za obdobje 1981-1985 

Po zakonu o sistemu družbenega planiranja in družbenem 
Dlanu SRS (Ur. 1. SRS 1/80) skupščina KSS določa predlog 
samoupr. sporazuma in ga posreduje v sprejem združenem 
delu. 

Predlagatelj: Izvršni odbor 
Gradivo pripravlja: strokovna služba 

3. načrt kulturnega razvoja SR Slovenije v 
obdobju 1981-1985 

Predlagatelj: Izvršni odbor , 
Gradivo pripravlja: strokovna služba 

4. program skupnih nalog KSS v letu 1980 

Leto 1980 je zadnje leto uresničevanja načrta kulturnega 
razvoja 1976-1980. Podlaga za program skupnih nalog sta 
dopolnilo k sam. sporazumu o tem. plana 1976-1980 za leti 
1979 in 1980 in izhodišča za sestavo programa skupnih nalog, 
ki jih je skupščina KSS že sprejela. 

Predlagatelj: Izvršni odbor 
Gradivo pripravlja: strokovna služba 

5. uresnič itvi načrta kulturnega razvoja 
Slovenije za obdobje 1976-1980 

Ob zaključku obdobja 1976-1980, ki ga zajema načrt kultur- 
nega razvoja bo skupščina analizirala uspešnost uresničeva- 
nja tega načrta. 

Predlagatelj: Izvršni odbor 
Gradivo pripravlja: strokovna služba 

6. o uresničevanju svobodne menjave dela v 
okviru kulturnih skupnosti 

Sredi leta bo minilo leto dni. odkar velja zakon o skupnih 
osnovah svobodne menjave dela, ki zavezuje tako kulturne 
skupnosti, kot tudi OZD s področja kulture. 

Predlagatelj: Izvršni odbor 
Gradivo pripravlja: strokovna služba 

7. o uresničevanju zakona o založništvu 

Zakonu o založništvu teče že drugo leto njegove veljavno- 
sti. Njegove določbe pa niso še v vseh primerih uresničene. 
Analiza naj pokaže pota za njihovo uresnič itev. 

Predlagatelj: Izvršni odbor 
Gradivo pripravlja: strokovna služba 

8. analiza možnosti pridobivanja prihodka, 
delitve dohodka In č istega dohodka kulturnih 
delovnih organizacij glede na določbe 
področnih samoupravnih sporazumov. 

Vprašanja pridobivanja prihodka, delitve dohodka In či- 
stega dohodka ter osebnih dohodkov so pomembna postavka 
svobodne menjave dela v okviru kulturnih skupnosti. 

Predlagatelj: Izvršni odbor 
• Gradivo pripravlja: strokovna služba 
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9. problematika ZKOS 

Ljubiteljska kultura je pomemben del kulturne dejavnosti v 
Sloveniji. Delovanje ZKOS se financira tudi v okviru programa 
KSS zato je umestna in potrebna obravnava te dejavnosti v 
skupšč ini KSS. 

Predlagatelj: Predsedstvo ZKOS 
Gradivo pripravlja: ZKOS in strokovna služba 

10. osnove za izdelavo normativov in 
standardov za opravljanje kulturnih dejavnosti 
in storitev 

Zakon o skupnih osnovah svobodne menjave deta zavezuje 
kulturne skupnosti da sprejmejo normative in standarde stori- 

PrediagatelJ: Izvršni odbor 
Gradivo pripravlja: Strokovna služba 

PREGLED SEJ 

I. Trimesečje 

15. seja skupščine, ponedeljek 28.1.1980 

^"nalogeKSS in kulturnih skupnosti občin po resoluciji o 
politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije v etu 1980 

2. osnutek samoupravnega sporazuma o sodelovanju in 
medsebojnih pravicah, obveznostih ter odgovornostih pri 
skupni realizaciji projekta Dražgoška bitka 

3. program dela za leto 1980 

16. seja skupščine, sreda 26. marca 1980 

1 poročilo o razpravi o okvirnih usmeritvah občinskih kul- 
turnih skupnostih in KSS v združenem delu in v krajevnih 

^2.Pfinančna uresnič itev programa skupnih nalog 19791 
3. osnutek programa skupnih nalog 1980 s finančnim načr- 

*°4. uresničevanje vloge skupščine KSS kot zbora Skupščine 
SRS 

5. spremembe in dopolnitve splošnih aktov KSS 
6. problematika ZKOS 

II. TRIMESEČJE 

17. seja skupščine (petek, 25. aprila 1980) 

1. obravnava in usklajevanje osnutka samoupravnega spora- 
zuma o temeljih plana z elementi iz zd™žen®9a dela m kra)eV 

nih skupnosti ter s smernicami Skupščine bHb 

I osnutek zakona o varstlu naravne in kulturne dedišč ine 
S problematiko tega Področ ia-^rt/x 4. program skupnih nalog 1980 

18. seja skupščine (petek 30. maja 1980) 

1. predlog samoupravnega sporazuma o temeljih plana 
K 2^ predlog'za llriajo zakona o svobodni menjavi dela na 
Dodroč iu kulturne dejavnosti s tezami za osnutek 

3. predlog dogovora o temeljih družbenega plana za ob- 
dobie 1981—1985 

4. uresničevanje zakona o založništvu 
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III. TRIMESEČJE IV. TRIMESEČJE 

19. seja skupščine (sreda 9. julija 1980) 

1. predlog zakona o varstvu narave in kulturne dediščine 
2. uresničevanje svobodne menjave dela v okviru kulturnih 

skupnosti 

20. seja skupščine (ponedeljek 29. septembra 
1980) 

1. osnutek načrta kulturnega razvoja Slovenije 1981-1985 
2. osnutek družbenega plana SR Slovenije za obdobje 

1981-1985 
3. polletna realizacija programa skupnih nalog 1980 
4. osnove za izdelavo normativov in standardov za oprav- 

ljanje kulturnih dejavnosti in storitev 

21. seja skupščine (sreda S. novembra 1980) 

1. predlog načrta kulturnega razvoja Slovenije 1981-1985 
2. osnutek zakona o svobodni menjavi dela na področju 

kulturne dejavnosti 
3. predlog zakona o SAZU 
4. predlog duružbenega plana SR Slovenije za obdobje 

22. seja skupščine (petek 19. decembra 1980) 

1. tričetrtletna realizacija programa skupnih nalog 1980 in 
rebalans finančnega načrta. 
2. osnutek programa skupnih nalog 1981 

OPOMBE 
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PROGRAM DELA 

Zdravstvene skupnosti Slovenije za leto 

1980 

Po 54. členu statuta Zdravstvene skupnosti Slovenije (Ura- 
dni list SRS, št 21/77) je 30. 1.1980. leta skupščina Zdrav- 
stvene skupnosti Slovenije na skupni seji zbora uporabni- 
kov in zbora izvajalcev sprejela 

DELOVNI NAČRT ZDRAVSTVENE SKUPNOSTI 
SLOVENIJE ZA LETO 1980 

1. 
Skupščina Zdravstvene skupnosti Slovenije, njeni organi, 

delovna telesa in strokovna služba bodo v letu 1980 namenili 
temeljno pozornost sporazumevanju o družbenoekonomskih 
odnosih s svobodno menjavo dela, o sistemu solidarnosti in o 
skupnih nalogah za naslednje srednjeročno obdobje, to je za 
čas od 1981. do 1985. leta. Med prednostnimi nalogami za leto 
1980 so tudi naloge, ki zadevajo usklajevanje zdravstvenih 
razmer ter vsebino delovanja in organiziranosti zdravstvenih 
skupnosti v duhu novih zakonov o skupnih osnovah svobo- 
dne menjave dela, o zdravstvenem varstvu in o sistemu druž- 
benega planiranja. Prav tako so med prednostnimi nalogami 
tudi naloge v zvezi z delitvijo dela, s kadrovsko politiko, z 
informacijskim sistemom in s poenostavitvijo nač inov in po- 
stopkov pri uresničevanju pravic uporabnikov do zdravstve- 
nega varstva. 
Zdravstvena skupnost Slovenije bo v letu 1980 delovala tako, 
da bodo čimbolj uresničene tudi usmeritve, ki izhajajo iz 
stališč predsedstva centralnega komiteja ZKS, sprejetih 19. 
marca 1979. leta in iz stališč  drugih republiških vodstev druž- 
benopolitičnih organizacij. 

Pri uresničevanju usmeritve iz prve točke tega delovnega 
načrta bodo skupščina Zdravstvene skupnosti Slovenije, njeni 
organi, delovna telesa in strokovna služba opravili zlasti tele 
pomembnejše naloge: 

V prvem četrtletju 1980. leta: 

1. osnutek samoupravnega sporazuma o te- 
meljih planov Zdravstvene skupnosti Slovenije 
za obdobje 1981-1985; 

2. predlog samoupravnega sporazuma o 
skupnih podlagah za delitev dela na področju 
zdravstva v SR Sloveniji; 

3. predlog samoupravnega sporazuma o ka- 
drovski in štipendijski politiki na področju 
zdravstva v SR Sloveniji; 

4. osnutek samoupravnega sporazuma o ra- 
čunalniškem informacijskem sistemu na po- 
dročju zdravstvenega varstva v SR Sloveniji; 

5. analiza odsotnosti z dela v SR Sloveniji (za 
daljše obdobje, vendar s poudarkom na minulih 
desetih letih); 

6. predlogi samoupravnih sporazumov o svo- 
bodni menjavi dela za leto 1980 z Onkološkim 
inštitutom Ljubljana,Ortopedsko bolnišnico Val- 
doltra, Zavodom SR Slovenije za zdravstveno 
varstvo in s strokovno službo Zdravstvene 
skupnosti Slovenije; 

7. obračun solidarnostnih sredstev za uresni- 
čevanje enotnega programa zdravstvenega 
varstva za leto 1979; 

8. poročilo o delovanju Zdravstvene skupno- 
sti Slovenije v letu 1979; 

9. sklepni račun Zdravstvene skupnosti Slo- 
venije za leto 1979; 

10. finančni načrt Zdravstvene skupnosti Slo- 
venije za leto 1980; 

V drugem četrtletju 1980. leta: 

11. predlog samoupravnega sporazuma o te- 
meljih planov Zdravstvene skupnosti Slovenije 
za obdobje 1981-1935; 

12. predlog samoupravnega sporazuma o po- 
gojih, načinih in postopkih za uresničevanje 
pravic do zdravstvenega varstva; 

13. predlog samoupravnega sporazuma o ra- 
čunalniškem informacijskem sistemu na po- 
droč ju zdravstvenega varstva v SR Sloveniji; 

14. informacija o uresničevanju samouprav- 
nih sporazumov o pravicah in obveznostih do 
zdravstvenega varstva; 

15. informacija o pripravah za ustanovitev: 
- posebne izobraževalne skupnosti za zdrav- 

stveno varstvo, 
- posebne raziskovalne skupnosti za zdrav- 

stveno področje, 
- skupnosti za poslovno-plansko sodelova- 

nje zdravstvenih organizacij združenega dela; 
16. zasnova nove organiziranosti strokovne 

službe zdravstvenih skupnosti v republiki, obči- 
nah in regijah s predlogom ustreznih dokumen- 
tov. 

17. osnutek seznama in opisa zdravstvenih 
storitev (kodeks); 

18. poročilo o uresničevanju samoupravnega 
sporazuma o ugotavljanju invalidnosti zavaro- 
vancev; 

19. analiza zaključnih računov zdravstvenih 
skupnosti in zdravstvenih organizacij združe- 
nega dela za leto 1979; 

20. informacija o ugotovitvah in raziskovalnih 
nalog, ki jih je sofinancirala Zdravstvena skup- 
nost Slovenije; 

21. informacija o organiziranosti zdravstve- 
nih organizacij združenega dela ter o uresniče- 
vanju integracijskih procesov na tem področju; 

22. Informacija o aktivnosti zdravstvenih 
skupnosti in zdravstvenih organizacij v medna- 
rodnem letu otroka; 
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V tretjem četrtletju 1980. leta: 

23. predlog plana Zdravstvene skupnosti Slo- 
venije za obdobje 1981 - 1985; 

24. osnutek samoupravnega sporazua o 
spremembah in dopolnitvah samoupravnega 
sporazuma o ustanovitvi Zdravstvene skupnosti 
Slovenije; 

25. osnutek statuta Zdravstvene skupnosti 
Slovenije; 

26.osnutek poslovnika skupščine Zdrav- 
stvene skupnosti Slovenije in njenih prganov; 

27. načrt aktivnosti za sklepanje samoupravnih 
sporazumov o svobodni menjavi dela z zdrav- 
stvenimi organizacijami za obdobje 1981 -1985; 

28. analiza periodičnih obračunov zdravstve- 
nih skupnosti in zdravstvenih organizacij zdru- 
ženega dela za prvo polletje 1980. leta; 

29. analiza samoupravnega sporazumevanja 
o svobodni menjavi dela z zdravstvenimi orga- 
nizacijami za leto 1980; 

V zadnjem četrtletju 1980. leta: 

30. predlog dogovora o temeljih družbenega 
plana SR Slovenije (če ne bo že prej predložen v 
obravnavo); 
v obranavo); 

31. predlog samoupravnega sporazuma o 
spremembah in dopolnitvah samoupravnega 
sporazuma o ustanovitvi Zdravstvene skupnosti 
Slovenije; 

32. predlog statuta Zdravstvene skupnosti 
Slovenije; 

33. predlog poslovnika skupščina Zdrav- 
stvene skupnosti Slovenije in njenih organov; 

34. predlog seznama in opisa zdravstvenih 
storitev (kodeks); 

35. obračun solidarnostnih sredstev za ure- 
sničevanje enotnega programa zdravstvenega 
varstva za leto 1980; 

36. finančni načrt Zdravstvene skupnosti Slo- 
venije za leto 1981. 

3. 
Poleg nalog, ki so navedene v drugi točki tega delovnega 

načrta, bodo skupščina Zdravstvene skupnosti Slovenije, 
njeni organi, delovna telesa in strokovna služba opravili tudi 
druge naloge, ki jih bodo narekovale razmere na področ ju 
zdravstvenega varstva. Pav tako bodo v skladu s svojimi 
pristojnostmi obravnavali predloge družbenih dogovorov in 
samoupravnih sporazumov ter drugih dokumentov, ki jih 
bodo Zdravstveni skupnosti Slovenije predložili v obravnavo 
drugi organi in organizacije. Zagotovili bodo tudi sodelovanje 
z ustreznimi organi in organizacijami na občinski, regionalni, 
republiški in zvezni ravni. 
4. 

V skladu s samoupravnim sporazumom o svobodni menjavi 
dela v letu 1980 med Zdravstveno skupnostjo Slovenije in 
njeno strokovno službo bo strokovna služba pripravila stro- 
kovne podlage za uresničevanje nalog tega delovnega načrta. 
Pri tem bo po potrebi zagotovila tudi sodelovanje strokovnja- 
kov iz drugih organov in organizacij. 
5. 

Vsa gradiva, ki jih bo obravnavala skupščina Zdravstvene 
skupnosti Slovenije, bodo v povzetkih in v celotnem besedilu 
objavljena v Delegatskem obveščevalcu. Mimo tega bodo 
objavljeni tudi drugi podatki in obvestila, ki so pomembni za 
samoupravno sporazumevanje v zdravstvenih skupnosti. 
6. 

Pristojni organi Zdravstvene skupnosti Slovenije poročajo 
skupščini skupnosti o uresničevanju tega delovnega načrta. 

OPOMBE 
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PREDLOG PROGRAMA DELA 

Skupnosti socialnega varstva Slovenije 

za leto 1980 

l. 
V skladu s sprejetim okvirnim programom dela za obdobje 

^978- 1982, ki ga je skupščina Skupnosti socialnega varstva 
Slovenije sprejela na 2. seji v septembru 1978, bodo najpo- 
membnejše naloge Skupnosti socialnega varstva Slovenije v 
letu 1980: uveljavljanje delegatskih odnosov in samoupravnih 
razmerij v republiški skupnosti socialnega varstva, pomagati 
občinskim skupnostim pri razvoju in uveljavljanju njihove 
vloge, razviti metode in modele usklajevanja ter se v čimveč ji 
meri vključ iti v usklajevanje elementov za samoupravne spo- 
razume o temeljih planov republiških skupnosti, ki se povezu- 
jejo v Skupnost socialnega varstva Slovenije. 

Pri delu skupščine in drugih organov Skupnosti socialnega 
varstva Slovenije bomo poskušali delovati č imbolj usklajeno z 
zbori skupščine SRS, republiškimi upravnimi organi, družbe- 
nopolitičnimi organizacijami in z drugimi dejavniki na po- 
dročju socialnega varstva. 

1) Samoupravni akti 
V začetku leta 1980 bo predvidoma sprejet zakon o skupno- 

stih socialnega varstva. Do konca leta 1980 bo Skupnost 
socialnega varstva Slovenije uskladila z zakonom svoje samo- 
upravne akte (samoupravni sporazum o ustanovitvi, statut, 
poslovnik), pripravila smernice za uskladitev samoupravnih 
aktov občinskih skupnosti socialnega varstva ter nudila ob- 
č inskim skupnostim potrebno strokovno pomoč  s tem v zvezi, 
vključ ila pa se bo tudi v pripravo samoupravnih aktov republi- 
ških skupnosti, ki se povezujejo v Skupnost socialnega var- 
stva Slovenije in bodo morale v letu 1980 tudi uskladiti samo- 
upravne akte (otroško varstvo, socialno skrbstvo). 

2) Usklajevanje 
Skupnost socialnega varstva Slovenije bo v okviru svojih 

možnosti usklajevala elemente za samoupravne sporazume o 
temeljih planov republiških skupnosti, ki se povezujejo v 
Skupnost socialnega varstva Slovenije. 

Ker bodo ti samoupravni sporazumi sprejeti v letu 1980, bi 
bilo v okviru Skupnosti socialnega varstva Slovenije potrebno 
uskladiti in se dogovoriti predvsem o politiki glede socialno- 
varetvenih dajatev, o izhodišč ih za solidarnost na področjih, 
ki jih pokrivajo te republiške samoupravne interesne skupno- 
sti, o prednostnih nalogah in o dinamiki njihovega uresniče- 
vanja. 

V letu 1979 je bila podpisana pogodba o izvedbi I. faze 
raziskovalnega projekta »življenjski stroški«. Skupnost so- 
cialnega varstva Slovenije bo tudi v letu 1980 koordinirala 
delo uporabnikov in izvajalcev pri izvajanju tega projekta ter 
zagotavljala pogoje za nemoteno delo Projektnega sveta. 

3) Vprašanja invalidov 
Najpomembnejša naloga Skupnosti socialnega varstva Slo- 

venije na tem področ ju v letu 1980 bo izdelati predlog mreže 
zavodov za usposabljanje invalidnih oseb v SR Sloveniji ter 
programe posameznih zavodov. Sprejeti predlog bi moral 
postati sestavni del samoupravnih sporazumov o temeljih 
planov pristojnih skupnosti. 

V letu 1979 so se na pobudo Skupnosti socialnega varstva 
Slovenije začeli razčiščevati programi raziskovalnih nalog na 
področju varstva invalidov. V letu 1980 pa bi bilo nujno tudi na 
tem področju zagotoviti ustrezno organizacijsko povezavo 
uporabnikov in izvajalcev ter sprejeti srednjeročni program. 

Skupnost socialnega varstva Slovenije bo v letu 1980 orga- 
nizirala širšo razpravo o problematiki otrok in mladostnikov z 

motnjami v telesnem in duševnem razvoju ter uskladila pred- 
loge za izboljšanje stanja. 

4) Vprašanja borcev 
Kljub sprejetim stališčem in obveznostim se v letu 1979 še 

niso ustanovili Koordinacijski odbori pri vseh občinskih skup- 
nostih socialnega varstva, niti ustrezna delovna telesa pri 
drugih skupnostih. Zato bo v letu 1980 prvenstvena naloga, 
zagotoviti ustanovitev teh odborov ter jih usposobiti za oprav- 
ljanje njihovih nalog. V tem letu pa bi morali biti izdelani tudi 
ustrezni programi za reševanje problematike na tem po- 
dročju. 

5) Ljudska obramba in družbena samozaščita 
V letu 1979 je Skupnost socialnega varstva Slovenije spre- 

jela potrebne akte in načrte za to področje dela. V letu 1980 
bo potrebno načrtno usposabljati funkcionarje skupnosti in 
delavce strokovne službe, tekoče ažurirati akte in načrte ter 
jih uskladiti z republiškimi skupnostmi, ki se povezujejo v 
Skupnost socialnega varstva Slovenije. 

6) Organizacija strokovne službe 
V letu 1980 se bo za republiške skupnosti socialnega var- 

stva, otroškega varstva, zdravstva in socialnega skrbstva usta- 
novila skupna strokovna služba. V skupni službi bo možno 
načrtneje zastaviti zlasti delo v zvezi z informiranjem in izo- 
braževanjem delegatov in delegacij za ta področja, kar pred- 
stavlja izrazito pomanjkljivost v našem dosedanjem delova- 
nju. Skupna služba pa pomeni tudi možnost racionalnejšega 
in strokovno boljšega dela. 

PREDLOG MESEČNEGA PROGRAMA 
DELA SKUPNOSTI SOCIALNEGA 
VARSTVA SLOVENIJE V LETU 1980 

JANUAR: 
Posvet s predstavniki skupščin občinskih skupnosti so- 

cialnega varstva in predstavniki Koordinacijskih odborov za 

stva nJa b°rCeV PH občinskih skuPn°stih socialnega var- 
- delovni programi občinskih skupnosti so- 

cialnega varstva in Skupnosti socialnega var- 
stva Slovenije v letu 1980, 

- priprave novih samoupravnih aktov skup- 
nosti socialnega varstva, 

- ustanavljanje In delo koordinacijskih odbo- 
rov za vprašanja borcev ter naloge v zvezi z 
izvajanjem zakona o starostnem zavarovanju 
kmetov; 

Priprava strokovnih podlag za usklajevanje elementov, za 
samoupravne sporazume o temeljih planov republiških samo- 
upravnih interesnih skupnosti, ki se povezujejo v Skupnost 
socialnega varstva Slovenije; 

Priprava predloga mreža zavodov za usposabljanje invali- 
dnih oseb v SRS; 

Priprava posebnega raziskovalnega programa za po- 
dročje usposabljanja in zaposlovanja invalidnih oseb. 
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FEBRUAR: 
Seja skupščine: 
- predlog zakona o skupnostih socialnega 

varstva, 
- osnutek samoupravnega sporazuma o 

ustanovitvi Skupnosti socialnega varstva Slo- 
venije, 

- osnutek statuta Skupnosti socialnega var- 
stva Slovenije, 

- osnutek samoupravnega sporazuma o za- 
gotavljanju sredstev za delovanje invalidskih 
organizacij v SRS, 

- poročilo o izvajanju delovnega načrta 
Skupnosti socialnega varstva Slovenije v letu 
1979, 

- poročilo o izvajanju finančnega načrta 
Skupnosti socialnega varstva Slovenije za leto 
1979, 

- informacija o izvajanju zakona o civilnih 
invalidih vojne, 

- predlog za določitev meril in kriterijev za 
priznavanje varstvenega dodatka kmetom - 
borcem; 
Priprava poročila o možnostih za izboljšanje delovanja de- 
legatskega sistema v skupnostih socialnega varstva ter 
predlogov za odpravo pomanjkljivosti; 
Razprava (in predlogi) o predlogu zakona o organizaciji in 
delovnem področ ju republiških upravnih organov. 

MAREC: 
Seja skupščine: 
- ocena priprave družbenih pianov za ob- 

dobje 1981-1905 ter razprava o temeljnih ra- 
zvojnih vprašanjih, 

- predlog za izdajo zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in zava- 
rovanju za primer brezposelnosti, 

- predlog za izdajo zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o skupnih osnovah svo- 
bodne menjave dela z osnutkom zakona, 

- informacija o položaju delavcev iz drugih 
republik, zaposlenih pri obrtnikih, ki imajo koo- 
perantske odnose z OZD, 

- informacija o uresničevanju zakona o 
usposabljanju in izobraževanju otrok in mla- 
dostnikov z motnjami v telesnem in duševnem 
razvoju, 

- predlog samoupravnega sporazuma o za- 
gotavljanju sredstev za delovanje invalidskih 
organizacij v SRS, 

- predlog samoupravnega sporazuma o 
ukrepih republiških interesnih skupnosti v pri- 
merih elementarnih nesreč , 

- predlog samoupravnega sporazuma o os- 
novah in merilih pri zagotavljanju socialnih da- 
jatev v SRS, 

- osnutek samoupravnega sporazuma o 
ustanovitvi skupne strokovne službe republi- 
ških samoupravnih interesnih skupnosti (so- 
cialno varstvo, zdravstvo, otroško varstvo, so- 
cialno skrbstvo). 

APRIL: 
Priprava smernic za sestavo samoupravnih aktov občin- 

skih skupnosti socialnega verstva (samoupravni sporazum 
o ustanovitvi, statut, poslovnik); 

Posvetovanje s predstavniki izvršnih odborov občinskih 
skupnosti socialnega varstva o pripravah samoupravnih 
aktov; 

MAJ: 
Seja skupščine: 
- predlog zakona o spremembah in dopolni- 

tvah zakona o skupnih osnovah svobodne me- 
njave dela, 

- predlog za izdajo zakona o usposabljanju 
in izobraževanju otrok in mladostnikov z mot- 
njami v telesnem in duševnem razvoju z 
osnutkom zakona, 

- osnutek zakona o stanovanjskem gospo- 
darstvu, 

- osnutek zakona o stanovanjskih razmerjih, 
- predlog samoupravnega sporazuma o 

ustanovitvi skupnost! socialnega varstva Slo- 
venije, 

- predlog statuta Skupnosti socialnega var- 
stva Slovenije, 

- osnutek poslovnika o delovanju skupščine 
Skupnosti socialnega varstva Slovenije in nje- 
nih organov. 

JUNUJ: 
Seja skupščine: 
- predlog dogovora o temeljih družbenega 

plana SRS za obdobje 1981-1985, 
- poročilo Izvršnega sveta Skupščine SRS o 

uresničevanju družbenega plana SRS za ob- 
dobje 1976-1980 in prva ocena možnosti za 
leto 1980, 

- osnutek zakona o spremembah in dopolni- 
tvah zakona o zaposlovanju in zavarovanju za 
primer brezposelnosti, 

- osnutek zakona o zajamčenem osebnem 
dohodku, 

- informacija o problematiki varstva borcev 
NOV v SR Sloveniji. 

JULIJ: 
Izdelava smernic za pripravo poslovnikov o delu Koordina- 
cijskih odborov za vprašanja borcev občinskih skupnosti 
socialnega varstva. 
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NAROČILNICA 

Naročamo  izvodov »POROČEVALCA«, od tega 

 izvodov za (ime in naslov prejemnika): 

 izvodov za (ime in naslov prejemnika): 

 izvodov za (ime in naslov prejemnika): 

 izvodov za (ime in naslov prejemnika): 

izvodov za (ime in naslov prejemnika):              

 izvodov za (ime in naslov prejemnika): 

 izvodov za (ime in naslov prejemnika): 

 izvodov za (ime in naslov prejemnika): 

 izvodov za (ime in naslov prejemnika): 

 izvodov za (ime in naslov prejemnika): 

 izvodov za (ime in naslov prejemnika): 

Letno naročnino din   (120 dinarjev za en izvod) smo poravnali na žiro račun: Skupščina SR Slovenije, 
Ljubljana 50100-854-50204. 

Dne  1980 žig podpis naročnika: 
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