lSKUPŠČINE SR SLOVENIJE ZA DELEGACIJE IN DELEGATE
LET IK

'

Iz vsebine:

Osnutek resolucije o ekonomskih
stikih SR Slovenije
z državami v razvoju (ESA 183)

Osnutek zakona o samoupravnih
pravicah in obveznostih delavcev
ter razmerjih pri delu v upravnih
organih v SR Sloveniji (ESA 171)

Predlog zakona o varstvu zraka
(ESA 193)

Predlog za ureditev pogrebnih
svečanosti

Medrepubliški dogovor o
uresničevanju politike splošne
in skupne porabe v letu 1975

STl1

LJUBLJANA, 27. I. 1975

Poročevalcu na pot
Predsedstvo Skupščine
se je odločilo za takle bilten potem, ko je vsestransko pretehtalo številne pripombe glede informiranosti delegacij in delegatov.
Ko se je odločilo za
vsebino in obliko, o kateri bomo povedali nekaj
besed pozneje, je imelo
pred očmi dejstvo, da gre
samo za enega izmed načinov, kako omogočiti delegacijam, da bodo dobro
in pravi čas obveščene, da
bi se dobro obveščene lahko smotrno opredeljevale
in njihovi delegati v skupščinah tako tudi sporazumevali, se dogovarjali in
odločali. Sodilo je, da je
takle bilten samo eden izmed členov v razvejani
mreži informacij in informacijskih sredstev, ki naj
pomagajo delovnim ljudem in občanom in njihovim delegacijam do pravega smotra. Upoštevalo je,
da vprašanjem, ki prihajajo na dnevni red skupščinskih zborov in njihovih teles, posvečajo dosti
pažnje dnevni in drugi
tisk, radio in televizija; da
bomo imeli na razpolago
dosti različnega pomožnega gradiva — med drugim
tudi javno in množično objavljenih osnutkov pomembnejših dokumentov;
da posameznim vprašanjem posvečajo veliko
pažnje specializirani listi
ali revije ali druge publikacije; da se delegacijam pošilja dosti gradiva, s kakršnim mora zlasti delegat, ki je poslan na
sejo, razpolagati tako rekoč v celoviti m izvirni
obliki; da obstoje vse
možnosti, da pride do delovnih ljudi in delegacij
kar je v Skupščini že spre-

jeto (Uradni list) vse bistveno; v mislih imamo tisto, kar je treba že uresničevati, uresničevanje pa
tudi delegacij sko in skupščinsko spremljati. In
končno je računalo s tem,
da se bodo marsikod prej
ali slej ustanovili informacijski centri, v katerih bo
delegacijam zlahka dostopno tudi vse tako gradivo, ki ga iz kakršnih koli tehničnih, materialnih
ipd. razlogov n.i mogoče razpošiljati množično
(strokovne analize, obsežnejše statistično gradivo,
pripravljalno gradivo za
pomembnejše dokumente
ipd.).
Ob vsem tem ni pozabilo na nekaj bistvenega:
nikakršne informacije, s
kakršnimi jih lahko "oskrbi Republiška skupščina,
ne morejo nadomestiti informacijske skrbi in dejavnosti, ki naj pomagata obravnavati predmet
osvetliti s stališča delovne ali krajevne skupnosti
ali občine in njihovih interesov. Kratko in malo
ni mogoče nadomestiti tistega, kar morajo opraviti člani delegacije in" delegacija sama ob pomoči
najrazličnejših dejavnikov
okoli sebe: delovnih ljudi
in občanov, njihovih družbeno-političnih organizacij, samoupravnih ali poslovnih organov, strokovnih služb ipd.
Bilten, ki smo mu dali
znamenito slovensko ime
Poročevalec, naj bi po najboljših močeh služil delegaciji, da se pravočasno
pripravi in loti zastavljenega vprašanja, če pravimo pravočasno, mislimo
na tisto, kar nam je doslej najbolj manjkalo;

pravočasno posredovanega gradiva, da bi lahko
delegacija zaživela v svojem okolju vsebinsko in
da bi skupščinski sistem
deloval predvsem iz takih
temeljev. Brez take informacije — opozorila, obvestila, kratkega posnetka
bistva predmeta, ki naj bi
prišel v obravnavo, seveda ni mogoče tisto, kar je
najbolj novo in. odločilno:
samostojno delovanje delegacije, oprto na delovne ljudi in občane in njihove skupnosti, hkrati pa
povezano v najrazličnejših interesnih krogih, preden se njena opredelitev
izoblikuje tako temeljito,
da lahko z močjo družbenih temeljev sooblikuje
sleherno skupščinsko in v
našem primeru tudi republiško politiko.
Zato bo Poročevalec
vseboval dve temeljni sestavini. Poglavitna bo posvečena gradivu, ki priha-

ja v Skupščino in ki bo
v povzetkih posneto tako,
da bo iz njih razvidno bistvo; dobri posnetki gradiv naj omogočijo delegacijam, da se — glede na
svoje interese — začnejo
lotevati vprašanj pravi
čas, najpozneje takrat, ko
jim bo prišel v roke osnutek predpisa. Druga sestavina bo najnujnejša iz preteklega delovanja Skupščine (vseh zborov in samoupravnih interesnih skupnosti, kadar nastopajo kot
skupščinski zbori), da bi
bila zagotovljena vsebinska povezanost v obveščenosti delegacij in da bi
zlasti večfaani postopki
dobili svojo pravo vsebino in dosegli poglavitni
smoter.
Ti dve sestavini naj bi
bili seveda predstavljeni
kar se da celovito, obenem
pa racionalno in dostopno. Izpopolnili naj bi nekatere vrzeli, na katere
nas je nenehoma opozar-

jala začetna delegatska
praksa.
Ko srpo zapisali, da gre
za Poročevalec Skupščine
SR Slovenije, smo s tem
mislili na vse zapovrstjo,
kar predstavlja našo republiko: na Predsedstvo
SE Slovenije, na Izvršni
svet in celotno upravo, na
Ustavno in druga sodišča,
na vodstva družbenopolitičnih organizacij itd. Iz
njihovega delovanja bomo
poročali o tistem najvažnejšem, kar bo povezano
z oblikovanjem splošne
politike v Skupščini oziroma s posameznimi predmeti, ki bodo v obravnavi njenih zborov oziroma
skupščin samoupravnih interesnih skupnosti.
Na koncu naj omenimo
še dvoje: najprej potrebo,
da bi se Poročevalec izpopolnjeval na temelju pripomb iz delegacij in iz
vrst delegatov. Mislimo
pač, da bi bilo dobro —

kar se da racionalno seveda — v kratkih posnetkih zapisati njihova mnenja in pripombe o samem
biltenu, kakoj. tudi o drugih rečeh, ki se tičejo
Skupščine in skupščinskega življenja. Poleg tega
imamo v mislih uvodno
naslovno stran: nameravamo jo uporabljati predvsem za opozorila delegacijam, le kdaj pa kdaj za
kak uvodnik — ne da bi
si uredništvo lastilo pristojnosti, ki jih nasproti
delegacijam ne more imeti.
To skratka pomeni:
kljub temu, da gre za najbolj značilen bilten, ki naj
bo predvsem pomočnik in
posrednik, se bomo s pomočjo delegatov trudili,
da bi bil kar se da uporaben, smotrno urejevan,
vsebinsko živ in za vse,
ki se posvečajo javnemu
delovanju — tudi zanimiv.
UREDNIŠTVO

P.S.:
Glede na pozno prispele naslove temeljnih delegacij iz nekaterih
občin nismo mogli ugotoviti točne naklade za prvo številko "Poročevalca". Zaradi tega smo bili primorani prvo številko ponatisniti in jo poslati delegacijam, ki jo iz navedenih vzrokov še niso prejele.
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Skupščina SRS bo obravnavala:

Osnutek resolucije o ekonomskih stikih
SR Slovenije z državami v razvoju (ESA 183)
Neuvrščene države in
države v razvoju so na dosedanjih srečanjih, še zlasti pa na IV. Konferenci
v Alžiru posvetile posebno
pozornost razvijanju odnosov in sodelovanju med
samima neuvrščenimi državami in državami v razvoju na področju gospodarstva, trgovine, financ,
znanosti in tehnologije,
itd. Zavedajo se, da usoda njihovih dolgoročnih
ciljev v veliki meri zavfei
od moči in enotnosti neuvrščenih držav samih.
Tudi v Jugoslaviji in Sloveniji se zavedamo svojih
dolžnosti do neuvrščenih
in držav v razvoju in jih
dosledno izpolnjujemo. V
ta namen je bila sprejeta
že vrsta ukrepov.
Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije je pripravil
poročilo o ekonomskih odnosih SE Slovenije z deželami v razvoju ter stališča in sklepe, kar naj doprinese k nadaljnjemu razvijanju in pospešitvi vsestranskih stikov naše republike z neuvrščenimi in
deželami v razvoju. Oboje
predstavlja del aktivnosti
v naši republiki pri izvajanju politike in stališč
zveznih organov, X. in VII.
kongresa zveze komunistov, Resolucije o ekonomskih stikih SR Slovenije s tujino iz decembra
1973, kot tudi sklepov in
stališč Skupščine in Izvršnega sveta SR Slovenije,
ki se nanašajo na to področje.
. V poročilu o ekonomskih odnosih SR Slovenije
z deželami v razvoju je
podan pregled dosedanje
aktivnosti naše republike
na gospodarskem področju ter so izdelani predlogi
za njeno povečanje, medtem ko so v stališčih in
sklepih podane smernice
za vsestransko poglobitev
stikov naše republike z
deželami v razvoju.
Dosedanja raven in oblike ekonomskega sodelovanja SR Slovenije z de-

želami v razvoju ne ustrezajo doseženi razvojni ravni in možnostim slovenskega gospodarstva. O tem
priča skromen delež teh
držav v strukturi slovenske blagovne menjave s
tujino, razdrobljenost trgovanja na veliko število
dežel v razvoju ter neenakomerno in nakontinuirano naraščanje blagovne
menjave s posameznimi
deželami v razvoju, nezadovoljiva izvozna struktura blaga, ki ga prodajamo
na ta tržišča, itd. Za večjo stabilnost v ekonomskih odnosih s temi državami je v poročilu ter v
stališčih in nalogah poudarjena potreba po dolgoročnih aranžmajih pri
prodaji in nabavi blaga
ter po razvijanju višjih
oblik ekonomskega sodelovanja z državami v razvoju. Pri tem mislimo na
industrijsko-tehnično sodelovanje in industrijsko kooperacijo, na skupno proizvodnjo za potrebe dveh
dežel in za tretja tržišča
— torej na vse tiste oblike, ki bodo zagotovile našo dolgoročno prisotnost
v razvoju proizvajalnih
sil teh držav in njihovo
prisotnost v našem gospodarstvu.
Za dosego teh ciljev je
potrebno pospešiti procese za bolj organizirano
vključevanje našega gospodarstva na tržišče dežel v razvoju. Zato so tako v poročilu o ekonomskih odnosih SR Slovenije
z deželami v razvoju kot
tudi v stališčih in nalogah
navedeni nosilci nalog, ki
naj z doslednim uresničevanjem le-teh v okviru
skupnih interesov SFR Jugoslavije prispevajo k realiziranju zadanih nalog
s področja ekonomskega
sodelovanja z neuvrščenimi in državami v razvoju.
»Razvoj ekonomskih odnosov v svetu, monetarne in
surovinske krize in pojav
novih oblik neokolonializma
zaostruje nujnost pospešenega razvoja ekonomskih odno-

sov SFR Jugoslavije in SR
Slovenije z državami v razvoju za uresničevanje dolgoročnejših in enakopravnejših
obojestransko koristnih odnosov. Takšni odnosi bodo
prispevali tudi k enakopravnejšemu položaju držav v
razvoju v mednarodnih odnosih. Države v razvoju so
oblikovale svojo politiko do
reševanja navedenih problemov na Konferenci šefov držav in vlad neuvrščenih držav v Alžiru in na 6. izrednem zasedanju Generalne
skupščine OZN o surovinah
in razvoju. Resolucija Zvezne
skupščine o pospeševanju
ekonomskih odnosov SFR Jugoslavije z državami v razvoju, zaključki Predsedstva
SFR Jugoslavije, resolucija
X. kongresa ZKJ in VII. kongresa ZKS ter sklepi 29. seje
CK ZKS kot tudi Resolucija
republiške skupščine o ekonomskih stikih SR Slovenije
s tujino terjajo od SR Slovenije, da bistveno pospeši dosedanje odnose ter hitreje
vzpostavlja nove, vsestransko
razvejane gospodarske, znanstveno-tehnične in ostale stike z državami v razvoju ob
sodelovanju organizacij združenega dela in njihovih asociacij, znanstvenih, kulturnoprosvetnih, informativnih in
drugih institucij, pri čemer
jim bodo nudile vso podporo
družbenopolitične skupnosti.
. 1. Značilnost dosedanjega
gospodarskega povezovanja z
državami v razvoju je relativno skromna prisotnost teh
držav v regionalni strukturi
naše blagovne menjave. SR
Slovenija manj intenzivno
kot SFR Jugoslavija v celoti,
sledi procesu ekonomskega
povezovanja s temi državami. Naši poslovni stiki so
bili omejeni pretežno na blagovno menjavo, šele v zadnjem času so se začele uveljavljati tudi višje oblike
medsebojnega ekonomskega
sodelovanja.
Izvozna struktura še ne
ustreza razvojni ravni, ki jo
je doseglo naše gospodarstvo,
in v strukturi blaga, ki ga
prodamo na ta tržišča, niso
dovolj prisotni proizvodi pre-

delovalne industrije, tako investicijska oprema kot tudi
potrošno blago. Prodaja investicijske opreme je še dokaj naključna, često povezana z izvajanjem investicijskih
del, pri čemer naša podjetja
največkrat niso nosilci poslov, temveč le sodobavitelji.
Nedovoljno poznavanje tržišč
držav v razvoju in njihovih
razvojnih programov ter pomanjkanje finančnih sredstev in usklajenega nastopa
so glavni vzroki, ki ovirajo
večjo prisotnost našega gospodarstva na teh tržiščih;
fte moremo tudi prezreti gospodarskega vpliva in konkurence razvitih dežel v državah v razvoju.
Tudi pri nakupu surovin
na območjih držav v razvoju
še nismo zadovoljivo uspeli
navezati dolgoročnih stikov
neposredno s proizvajalci v
teh državah. Te države so
često ekonomsko še vedno
vezane na določene države
razvitega sveta, vendar za
naše pogosto kupovanje surovin preko posrednikov iz
razvitih držav to ni bil edini
razlog.
Nadaljnja značilnost slovenske blagovne menjave z
državami v razvoju je dokajšnja razdrobljenost trgovanja na veliko število držav,
čeprav postopoma prihaja do
določene selekcije. Na 10 držav v razvoju je osredotočeno preko dve tretjini slovenskega izvoza in več kot tri
četrtine uvoza, ker pa menjava z državami, ki so glavni kupci oziroma dobavitelji, ne narašča kontinuirano,
se seznam držav, ki sestavljajo to skupino, Iz leta v
leto spreminja. To je predvsem posledica dosedanjega
načina uveljavljanja na teh
tržiščih, v katerem ni bilo
dolgoročnosti, bile so odsotne višje oblike gospodarskega sodelovanja.
Zanimanje našega gospodarstva je pretežno usmerjeno na dežele Severne Afrike
in Bližnjega Vzhoda, manj
na območje Vzhodne in Zahodne Afrike, medtem ko je
interes za uveljavitev na
S

ostalih obrnofijih AIrike in
Azije, posebno pa Latinske
Amerike skromen.
Slovenske gospodarske organizacije se niso doslej na
tržiščih držav v razvoju pojavljale dovolj organizirano.
Šele v zadnjem času so se
začele v republiki in širše v
Jugoslaviji povezovati za ustanavljanje skupnih podjetij in
predstavništev ter poslovnih
skupnosti za skupen nastop.
2. Na podlagi načel politike neuvrščenosti in sklepov
Konference v Alžiru bo SR
Slovenija v okviru SFR Jugoslavije podpirala prizadevanja za enakopravnejši položaj držav v razvoju v svetovnem gospodarstvu, za zagotovitev ugodnejšega položaja držav v razvoju v mednarodnem finančnem sistemu
in za trajno prizadevanje suverenosti nad njihovimi prirodnimi bogastvi.
3. Pred našo republiko se
postavljajo predvsem naslednje naloge:
— Ugotoviti je treba konkretne možnosti SR Slovenije, kakor tudi oblike in smeri za gospodarsko, kulturno
in znanstveno-tehnično sodelovanje z deželami v razvoju
s posebnim poudarkom na
transfer tehnologij, ter v
skupnem interesu izdelati celovit program tega sodelovanja ob sodelovanju vseh nosilcev menjave in drugih zainteresiranih dejavnikov.
— V plane družbenega razvoja je treba vgraditi možnosti dolgoročnega sodelovanja upoštevanje skupne koristi in delitve dela na podlagi komplementarnosti slovenskega gospodarstva z gospodarstvi dežel v razvoju,
prilagajati strukturo naše
proizvodnje strukturi dežel v
razvoju in njihovemu pospešenemu gospodarskemu razvoju, pri tem posvetiti pozornost tudi izdelavi srednjeročnih in dolgoročnih bilanc
osnovnih surovin in ostalih
proizvodov. Pri izdelavi srednjeročnega programa je tem
nalogam treba dati prioriteto.
— SR Slovenija naj s svojimi predlogi aktivno sodeluje pri pripravah na konferenco o surovinah, in bo v
okviru Združenih narodov v
začetku prihodnjega leta.
— SR Slovenija si mora
vsestransko prizadevati za
hitrejše povečevanje gospodarskih odnosov z deželami
v razvoju in za doseganje deleža ustreznega našemu gospodarskemu potencialu in
4

možnostim ob usklajenem
nastopu in v interesu celotnega jugoslovanskega gospodarstva.
— Razvijati in krepiti mora predvsem višje oblike gospodarskega sodelovanja z
deželami v razvoju, kot so
skupna vlaganja, industrijska
kooperacija, izvajanje investicijskih del, poslovno-tehnično sodelovanje, povezovanje
jugoslovanskih
oiganizacij
združenega dela s tujimi poslovnimi partnerji za skupne
nastope v državah v razvoju
ter bistveno povečati blagovno menjavo na dolgoročni
podlagi.
— SR Slovenija se mora
s prometnimi zvezami intenzivneje povezati z deželami
v razvoju in uveljaviti svojo
tranzitno prometno lego z
razvijanjem vseh vrst potrebnih infrastrukturnih dejavnosti.
— Vsi dejavniki v menjavi
z DVR se morajo organizacijsko usposobiti in povezati
za učinkovitejše dolgoročno
sodelovanje z deželami v razvoju. Naš nastop bo moral
sloneti na predhodnih raziskavah pogojev razvoja gospodarskih odnosov.
— Gospodarstvo in vse
ostale dejavnike, ki neposredno sodelujejo z deželami v
razvoju v raznih oblikah, je
treba okrepiti in izpopolniti
s kvalitetnimi kadri, ki bodo
specializirani za delo s posameznimi regioni oziroma državami.
— Doseči je treba pogostejše delovne stike med našimi organi in ustreznimi organi držav v razvoju na področju planiranja in raziskovanja sredstev množičnih komunikacij, med univerzami
in znanstvenimi ustanovami,
bibliotekami ter ustanovami,
ki so pomembne za izmenjavo izkušenj ter za prenos
znanosti in tehnologije.
— Znanstveno-raziskovalno
delo je treba usposabljati in
usmerjati na preučevanje konkretnega položaja v teh deželah ter njihovega družbenoekonomskega in političnega
razvoja.
— Deželam v razvoju Je
treba nuditi znanstveno-tehnično pomoč z vzgojo njihovih znanstvenih in strokovnih
kadrov, posebno s podeljevanjem štipendij za redni študij in za izopoplnjevanje,
predvsem na tistih področjih, kjer imamo večje možnosti za gospodarsko sodelovanje, kakor tudi na področjih, ki so pomembna za gospodarski razvoj teh dežel.

pomagati jim je treba tudi
pri razvijanju njihovega šol.
skega sistema. Prav tako je
treba spodbujati naše strokovnjake za odhajanje na konsultantske misije in strokovno delo v države v razvoju
ter urediti statusna in druga
vprašanja.
— Pospeševati je treba izmenjavo informacij o dosežkih neuvrščenih držav na
vseh področjih, tako preko
tiska, časopisov, radia, televizije kot tudi preko drugih
informacijski)! sredstev. Izdelati je treba načrte za izmenjavo izkušenj na teh področjih ter za izmenjavo s
področja informatike, kulture, prosvete in umetniških
festivalov.
4. Uresničevanje teh nalog
zadeva celotno družbenopolitično življenje republike in
obvezuje tako organizacije
združenega dela ter njihove
asociacije, republiške institucije in zavode kot tudi družbenopolitične skupnosti. Navedeni nosiloi in dejavniki naj
v zvezi s tem store predvsem naslednje:
4.1 Organizacije združenega
dela in njihove asociacije morajo ob sodelovanju vseh
ostalih dejavnikov v republiki, čimprej izdelati programe
bodočega povezovanja z državami v razvoju, ki naj izhajajo iz dolgoročnih obojestranskih gospodarskih interesov.
Organizacije združenega dela naj v svojih programih razvoja upoštevajo možnosti za
dolgoročno povezovanje in sodelovanje z DVR na podlagi
medsebojnih koristi, delitve
dela in komplementarnosti
gospodarstev ter izdelajo dolgoročne bilance in programe
menjave surovin in proizvodnega sodelovanja z državami
v razvoju $ posebnim ozirom
na možnosti substitucije c'»>
sedanjega uvoza iz razvitih
držav z uvozom lz dežel v
razvoju. Pri tem Je posebej
preučiti naše možnosti v deželah Vzhodne In Zahodne
Afrike, Azije, zlasti pa Latinske Amerike.
Rast in stabilnejši razvoj
menjave z DVR naj gospodarstvo zagotovi ob upoštevanju obojestranskih koris*)
s sklepanjem dolgoročnih
aranžmajev o medsebojnih
dobavah blaga, zlasti neposredno s proizvajalci v teh
deželah, dalje z organizacijo
skupne proizvodnje za potrebe obeh držav in za prodajo
na tržišča tretjih držav. Razvijajo in krepijo naj pred-

vsem višje oblike gospodarskega sodelovanja in to skupna vlaganja, industrijsko kooperacijo, poslovno-tehnično
sodelovanje, izvajanje investicijskih del, itd. ter pri tem
upoštevajo specifičnost posameznih regionov in držav.
Za uspešnejši in skladnejši
nastop v DVR naj gospodarske organizacije združujejo
kadre, finančne in tehnične
potenciale ter skupno tudi širše z gospodarskimi orgamza
cijami iz ostalih republik
ustanavljajo samoupravne poslovne skupnosti za nastopanje v posameznih državah ali
v skupinah držav v razvoju.
Dežele v raavoju proizvajalke nafte in drugih surovin,
akumulirajo ob ugodnejših
cenah večja sredstva, na podlagi katerih pristopajo k izdelavi programov intenzivnega lastnega razvoja. Pri realizaciji teh programov žele
v večji meri vključevati naše gospodarstvo. Te države
povečujejo zlasti uvoz investicijske opreme. Naši izvajalci investicijskih del ter
proizvajalci
opreme
naj
se intenzivneje vključujejo v izvajanje teh programov kot neposredni m
samostojni izvajalci in dobavitelji. Prav tako naj ob upoštevanju obojestranskega interesa in s ciljem obojestranskega intenzivnejšega razvoja
upoštevajo in določijo možnosti in projekte za skpupna
vlaganja v Jugoslaviji.
Za povečano sodelovanje s
tistimi državami v razvoju,
ki nimajo lastfuh finančnih
sredstev in kjer mi ne moremo sodelovati z lastnimi sredstvi, naj naše gospodarstvo
sodeluje pri zagotavljanju financiranja, ki gre preko mednarodnih in regionalnih organizacij in fondov za razvoj.
Več pozornosti morajo posvetiti sodelovanju z DVR tudi storitvene dejavnosti, (turizem, pomorski, cestni, zračni promet — PTT). Geografski položaj daje SR Sloveniji
in Jugoslaviji predvsem možnosti razvijanja transport
nih povezav in nekaterih z
njimi povezanih dejavnosti,
ki omogočajo deželam v razvoju enakopravnejši nastop
na evropskih tržiščih.
Pomorsko gospodarstvo in
letalski promet naj intenzivirata prometne povezave
med Slovenijo in deželami v
razvoju ter sodelujeta pri
vzgoji in izpopolnjevanju njihovih kadrov.
Luka Koper naj ob pomoči odgovornih dejavnikov in
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Programe dela zborov so pripravile delovne skupine, ki so jih imenovali Zbor združenega dela, Zbor
občin in Družbenopolitični zbor Skupščine SR Slovenije. Vsak zbor sprejema samostojno program svojega dela. Glede na to, da je precej zadev, za katerih obravnavo so pristojni vsi trije zbori, prav
tako pa vrsta zadev, za katerih obravnavo sta pristojna dva zbora, le malo pa takih, za katere je pristojen samo posamezen zbor, so podani programi
vseh treh zborov v enem gradivu. Tako bo olajšan
pregled nad zadevami, o katerih bodo razpravljali
in sklepali zbori v prihodnjem obdobju.
Programi dela zborov zajemajo naloge, ki jih
bodo zbori obravnavali glede na njihovo ustavno
opredeljeno pristojnost. Programi vključujejo teme
oziroma zakone in druge splošne akte, ki jih bodo
obravnavali skupščinski zbori in skupščine samoupravnih interesnih skupnosti, ki so vključene v
skupščinski sistem, v obdobju do julija 1975. V
programu dela vsakega zbora se je skušalo zajeti
glavne naloge, za katere lahko že sedaj predvidevamo, da bodo predmet skupščinske razprave in odločanja. Prav gotovo pa se bo med skupščinskim delom samim pokazalo, da bo potrebno vključiti v obravnavo še nove zadeve, oziroma predloge aktov.
Take naloge bodo izhajale tako iz dela npvo kon
stituiranih samoupravnih interesnih skupnosti kot
tudi na podlagi spremljanja uresničevanja politike,
ki jo je sprejela skupščina. Pa tudi glede zadev, že
zajetih v programu velja opozoriti, da bo med delom samim lahko kakšna stvar zaslužila drugačno
prioriteto ali pa bo zadeva, ki je predvidena za enkratno obravnavo, v predvidenem obdobju šele za
četa oziroma samo deloma obravnavana, nadaljnje
delo pa se bo preneslo v prihodnje obdobje po preteku prvega polletja 1975.
Programi zborov so izdelani na podlagi osnutkov
delovnih programov odborov v Zboru združenega
dela, Zboru občin in v Družbenopolitičnem zboru
ter osnutkov delovnih programov skupščinskih komisij. Pri tem so bile upoštevane tudi pobude, ki so
jih dali delegati v dosedanjih razpravah v skupščinskih telesih. Upoštevane so bile tudi zadeve, ki so
se jih skupščinski zbori že lotili v sedanjem sklicu
skupščine in tudi zadeve, ki so ostale nerešene v
skupščini prejšnjega sklica. Upoštevan je bil tudi
delovni program izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. Nadalje so bile upoštevane naloge, ki so
predvidene v programu dela Zbora republik in pokrajin in v programu dela Zveznega zbora Skupščine
SFRJ v obdobju do julija 1975.

pojasnilo

Pri opredeljevanju nalog so bile pri sestavi programa dela upoštevana naslednja izhodišča:
— ustavno določene naloge in pristojnosti, ki
jih ima Skupščina Socialistične republike Slovenije
kot organ družbenega samoupravljanja in najvišji
organ oblasti v okviru pravic in dolžnosti republike:
— naloge Skupščine' SR Slovenije, ki izvirajo iz
dokumentov VII. kongresa Zveze komunistov Slovenije ter X. kongresa Zveze komunistov Jugoslavije,
sklepov 4. seje Predsedstva CK Zveze komunistov
Jugoslavije z dne 8. oktobra 1974 in sklepov 10. seje
Predsedstva CK Zveze komunistov Slovenije z dne
21. oktobra 1974.
V programu dela je najprej prikazano tematsko
področje, v drugem delu pa zakonodajno področje.
V prvem in drugem delu so posebej prikazane zadeve iz pristojnosti Skupščine SR Slovenije in posebej iz pristojnosti Skupščine SFRJ oziroma njenih
zborov. Pri slednjih so zajete nekatere teme iz programov dela Zbora republik in pokrajin in Zveznega
zbora Skupščine SFRJ in tisti zakoni, ki jih Zbor
republik in pokrajin sprejema v smislu ustavnih določb na podlagi soglasja republiških in pokrajinskih
skupščin. Kolikor bo Zbor republik in pokrajin
uvrstil v svojo obravnavo še druge zakone, za katerih sprejem je potrebno soglasje republiške skupščine, bodo seveda tudi ti vključeni v dejavnost republiške skupščine.
Sprejeti programi zborov naj bi bili dokument,
ki bi bil v oporo pri delu delegacij v temeljnih
samoupravnih organizacijah in skupnostih, pri delu
delegatov v občinskih skupščinah in v skupinah delegatov, pri delu samoupravnih interesnih skupnosti
in pri poteku dela v odborih zborov in v skupščinskih komisijah ter v samih zborih republiške skupščine. Sprejeti programi naj prispevajo k aktivnemu
sodelovanju in vključitvi v delegatski in skupščinski
sistem vseh subjektov samoupravnega odločanja. Ti
programi bodo služili v oporo tudi družbenopolitičnim organizacijam pri uresničevanju njihove odgovornosti za uresničevanje delegatskega in skupščinskega sistema. Sprejeti programi dela so obvezni za
delo Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in republiških upravnih organov. Skupščinski zbori bodo
sproti spremljali, tako sami kot prek svojih teles,
uresničevanje sprejetih programov, jih po potrebi
dopolnjevali oziroma določali nove prioritetne
naloge.
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I.

TEMATSKO

A.

PODROČJE

Teme iz pristojnosti Skupščine SR Slovenije

I. Družbenoekonomski
in družbenopolitični sistem
1. Uveljavljanje in izvajanje delegatskega
sistema in delegatskih odnosov v delu
občinskih skupščin in Skupščine SR Slovenije
Dosedanje izkušnje pri delu delegacij, konferenc
delegacij, skupin delegatov, občinskih skupščin in
Skupščine SR Slovenije kažejo na številna odprta
vprašanja v zvezi z uveljavljanjem in izvajanjem de
legatskega sistema v temeljnih samoupravnih orga
nizacijah in skupnostih kakor tudi v skupščinah
družbenopolitičnih skupnosti. Dosedanje politične
ocene in stališča so se v glavnem omejevale na po
samezna vprašanja s tega področja, ni pa kompleksne ocene stanja in problemov na tem področju.
Skupščina bo obravnavala uveljavljanje in izvajanje
delegatskega sistema in delegatskih odnosov v vsej
njegovi kompleksnosti.
Nosilec: Odbor Družbenopolitičnega zbora za
družbenopolitični sistem
Rok: prvo trimesečje 1975
Pristojnost: Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
2. Poslovnik Skupščine SR Slovenije in
poslovniki zborov
Izhajajoč iz ustavnih načel Skupščine SR Slo
venije kot organ družbenega samoupravljanja in najvišji organ oblasti v okviru pravic in dolžnosti republike, s poslovnikom podrobneje ureja svoje delo,
pravice in dolžnosti delegacij in delegatov, faze po
stopka za sprejemanje zakonov, splošnih aktov in
drugih odločitev glede na doseženo stopnjo soglasja,
način usklajevanja stališč in preverjanje stopnje soglasja, delovna področja zborov, soodločanje skup
ščin samoupravnih interesnih skupnosti s pristojni
mi zbori, način usklajevanja njihovega dela in druge
za delo Skupščine SR Slovenije in njenih zborov
-—pomembne zadeve.
Poslovniki zborov in drugih teles skupščine bodo
na tej podlagi konkretneje uredili te odnose in na
čin dela za svoja delovna področja.
Pri izdelavi poslovnika Skupščine SR Slovenije
bo potrebno posvetiti poglavitno pozornost izpeljavi
ustavno zasnovanega delegatskega sistema, na katerem temelji tudi skupščinski sistem. Zato je po
trebno v poslovniku določiti tak način delovanja
skupščine, da se bodo lahko delegati pri zavzema
nju stališč o vprašanjih, o katerih se odloča v skup
ščini, ravnali v skladu s smernicami svojih samoupravnih organizacij in skupnosti in s temeljnimi

stališči delegacij oziroma družbenopolitičnih organizacij, ki so jih delegirale, kakor tudi v skladu s
skupnimi in splošnimi družbenimi interesi in potrebami.
Nosilci: Komisija za pripravo poslovnika Skupščine SR Slovenije in Komisije za pripravo poslovnikov zborov
Rok: a) poslovnik Skupščine SR Slovenije prvo
trimesečje 1975
b) poslovniki zborov drugo trimesečje 1975
Pristojnost: Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
3. Uresničevanje ustavnih določb o združenem delu in o združevanju dela in sredstev družbene reprodukcije
Analizirati je potrebno, kako se uresničujejo
ustavne določbe o ustanavljanju in združevanju temeljnih organizacij združenega dela, zlasti v vsebinskem pogledu in v tem, kako se zagotavlja vpliv
združenega dela na proizvodnjo in delitev družbenega proizvoda in na družbeno reprodukcijo v celoti V zvezi s tem je potrebno analizirati tudi integracijska gibanja in samoupravno sporazumevanje
kot temelje za hitrejši razvoj začrtanih družbenoekonomskih odnosov in uveljavljanje vpliva združenega
dela.
Nosilec: Izvršni , svet Skupščine SR Slovenije
Rok: prvo trimesečje 1975
Pristojnost: Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
4. Razvoj samouprave v krajevni skupnosti
Ugotoviti je potrebno ali se krajevna skupnost
razvija v duhu ustavnih določb, kot temeljna samoupravna skupnost, v kateri je prevladujoča vloga delovnega človeka m občana kot subjekta samoupravnega in političnega dogajanja. Prav tako bomo morali z ustrezno analizo ugotoviti splet vseh odnosov,
ki nastajajo med delovnimi ljudmi in občani v vseh
oblikah medsebojnega sodelovanja in povezovanja
znotraj krajevne skupnosti, pri čemer bo treba posebej ugotoviti delovanje krajevne skupnosti kot
konstitutivnega elementa delegatskega in skupščinskega sistema. Ker je krajevna skupnost temeljna
samoupravna celica našega samoupravnega sistema
je za ugotovitev razvoja krajevne samouprave bistvenega pomena, kako so za uresničevanje potreb,
interesov in nalog delovnih ljudi in občanov, zaživeli vsi tisti odnosi, ki to skupnost opredeljujejo
kot temeljno in samoupravno. Za položaj in razvoj
krajevne skupnosti je bistvenega pomena, kako se
izvaja ustavna določba o financiranju potreb, nalog in interesov delovnih ljudi in občanov v krajevni skupnosti. Zato je treba ugotoviti ali in kako se
uresničuje ustavna določba o financiranju krajevne

s
skupnosti, pri čemer bo treba posvetiti posebno pozornost odnosom temeljnih organizacij združenega
dela do izvajanja programa krajevne skupnosti in
njihovemu vključevanju v življenje in delo krajevne
skupnosti. V tej zvezi bo treba tudi ugotoviti, v
kakšni povezanosti so temeljne organizacije združenega dela, ki imajo sedež izven krajevne skupnosti,
zaposlujejo pa delavce iz drugih krajevnih skupnosti.
Nosilec: Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem Zbora občin ob sodelovanju Skupnosti slovenskih občin
Rok: drugo trimesečje 1975
Pristojnost: Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
5. Uresničevanje sklepov in priporočil
Skupščine SR Slovenije o nalogah s področja družbene samozaščite
Skupščina SR Slovenije je 26. junija 1970 sprejela sklepe in priporočila o nalogah s področja družbene samozaščite.
Uresničevanje družbene samozaščite kot temelja
varnosti našega samoupravnega socialističnega sistema in socialistične skupnosti ter varstva vseh njenih vrednot je obveza vseh delovnih ljudi in občanov. Poročilo o uresničevanju sklepov in priporočil
naj poda sliko o že doseženih rezultatih in problemih
na področju družbene samozaščite. Poleg tega naj
vsebuje podatke o tem kaj so storile občinske skupščine, kako je ta družbena aktivnost opredeljena in
konkretizirana v statutih občin, krajevnih skupnostih
in temeljnih organizacij združenega dela, kakšni
ukrepi so bili podvzeti v zvezi z usposabljanjem
organov odkrivanja pregona in sojenja ter drugih
strokovnih služb v organizacijskem, kadrovskem in
materialnem pogledu, kakšne ukrepe so podvzeli
organi pravosodja, notranjih zadev, inšpekcijskih
služb, službe družbenega knjigovodstva, vzgojno-izobraževalne organizacije, sredstva javnega obveščanja
irt organizacije združenega dela ter druge samoupravne organizacije in skupnosti glede dviga varnostne kulture delovnih ljudi in občanov in kakšne
ukrepe je podvzela naša družba na področju zaposlovanja naših delavcev in mladoletnikov v tujini
ter tiste mladine, ki gre v uk v tujino.
Nosilec: Izvršni svet Skiipščine SR Slovenije
Rok: prvo trimesečje 1975
Pristojnost: Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
6. Uresničevanje ustavnih določb o splošnem ljudskem odporu
Organizacija, planiranje in funkcioniranje splošnega ljudskega odpora v TOZD, krajevnih skupnostih,
občinah in republiki ter najpomembnejša politična in
strokovna vprašanja, ki se v zvezi s tem pojavljajo.
Obravnavanje teh vprašanj bo združeno z obravnavo osnutka zakona oziroma predloga republiškega
zakona o splošnem ljudskem odporu.
Nosilec: Izvršni svet
Rok: prvo trimesečje 1975
Pristojnost: Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
7. Problematika na področju zaposlovanja
Spremljanje problematike zaposlenosti in zaposlovanja narekuje analizo dosedanjih značilnih pojavov in problemov, ki se pojavljajo na tem področju. Na podlagi analize bodo pripravljeni ukrepi za
izvajanje politike zaposlovanja.
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V zvezi z izvajanjem sklepov in priporočil, ki
jih je sprejela Skupščina SR Slovenije bosta izdelani informaciji o zaposlovanju v gradbeništvu in
prometu ter o problematiki zaposlovanja naših delavcev v tujini.
Nosilec: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Rok: drugo trimesečje 1975
Pristojnost: Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
8. Izvajanje predpisov, družbenih dogovorov ter poslovna morala v zunanjetrgovinskem poslovanju
Delovanju zunanje trgovine kot enemu izmed
najpomembnejših dejavnikov gospodarske rasti je
treba ob zaostrenih mednarodnih ekonomskih raz
merah posvečati posebno družbeno skrb. Sklepi 4.
seje Predsedstva Centralnega komiteja Zveze komunistov Jugoslavije znova velevajo boj proti pojavom
monopolizma, nelojalni konkurenci, privatizaciji in
zlorabam ter za bolj organizirano in kvalitetnejšo
kadrovsko politiko. V okviru te naloge se bo posebej proučilo vprašanja izvajanja družbenega dogovora o urejanju poslovnih odnosov z zasebnimi firmami v tujini, katerih lastniki so po rodu iz Jugoslavije in s fizičnimi osebami, ki se ukvarjajo z zunanjetrgovinskim poslovanjem ter probleme v zvezi z
ustanavljanjem in poslovanjem podjetij ter predstavništev v tujini. Podlaga za to razpravo je že podana
v aktih skupščinskih teles, s katerimi so bile sprejete potrebne zadolžitve za izboljšanje stanja. Ta
razprava je bila hkrati prispevek k razčiščevanju
odprtih vprašanj sklepanja in izvajanja družbenih
dogovorov, na primer v zvezi s kontrolo njihovega
izvajanja.
Nosilec: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Rok: drugo trimesečje 1975
Pristojnost: Zbor združenega dela
Družbenopolitični zbor
9. Uresničevanje resolucije o osnovah kadrovske politike v Socialistični republiki
Sloveniji
Resolucija o osnovah kadrovske politike v Socialistični republiki Sloveniji in družbeni dogovor o
nalogah in oblikovanju in izvajanju kadrovske politike v SR Sloveniji nalaga komisiji Skupšične SR
Slovenije za volitve, imenovanja in administrativne
zadeve, da spremlja izvajanje sprejetih stališč in
sklepov ter da v ta namen zahteva potrebne podatke
od republiških in drugih organov ter organizacij,
svoje ugotovitve pa predloži Skupščini SR Slovenije.
Nosilec: Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve Skupščine SR Slovenije
Rok: Drugo trimesečje 1975
Pristojnost: Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
10. Mnenja in predlogi Ustavnega sodišča
SR Slovenije o uresničevanju varstva ustavnosti in zakonitosti v letu 1974
Ustavno sodišče spremlja pojave, ki so pomembni za uresničevanje ustavnosti in zakonitosti, ter
obvešča Skupščino SR Slovenije o stanju in problemih uresničevanja ustavnosti in zakonitosti ter daje
mnenja in predloge za izdajo spremembe ali dopolnitve zakona.
Nosilec: Ustavno sodišče SR Slovenije
Rok: drugo trimesečje 1975
Pristojnost: Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
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11. Analiza o sistemu družbene skrbi za
borce NOV in druge vojne udeležence v
SR Sloveniji
Analiza bo prikazala doseženo stanje na področju
urejanja socialnega in ekonomskega položaja borcev
NOV, vojnih invalidov, španskih borcev, predvojnih
revolucionarjev, nosilcev »Partizanske spomenice
1941«, borcev za severno mejo in slovenskih vojnih
dobrovoljcev, žrtev fašističnega nasilja, civilnih žrtev
vojne in vojnega materiala ter družin in otrok borcev. Predstavljala bo izhodišče za nadaljnje dopolnjevanje in novo urejanje vseh področij borčevske
zaščite v SR Sloveniji.
Nosilec: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Rok: drugo trimesečje 1975
Pristojnost: Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
12. Aktualni mednarodni položaj SFRJ in
SR Slovenije ter odnosi s sosednimi državami
Razprava bo zajela glavna vprašanja naše zuna
nje politike in mednarodnih odnosov ter vlogo in
mesto SFRJ pri reševanju aktualnih političnih in
ekonomskih problemov v Evropi in v svetu. V tem
kontekstu bo dan še poseben poudarek našim odnosom s sosednimi državami.
Nosilec: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Rok: prvo trimesečje 1975
Pristojnost: Zbor zdžneur
-i
Pristojnost: Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
12a. Gospodarsko sodelovanje SR Slovenije s sosednimi državami
Oceniti sedanje stanje na področju gospodarskih
odnosov SR Slovenije s sosednimi državami ter opredeliti izhodišča za gospodarsko sodelovanje z Italijo,
Avstrijo in Madžarsko v prihodnje. V tem okviru je
treba sprejeti konkretne naloge za pospešitev gospodarskih odnosov s sosednimi državami na po
dročju obmejnih blagovnih sporazumov, sejemskih
sporazumov, sporazumov o osebnem prometu, industrijske kooperacije, na področju turizma, prometnih
povezav, vodnega gospodarstva in energetike, regionalnega prostorskega planiranja in zaščite okolja in
na drugih področjih.
Nosilec: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Rok: prvo trimesečje 1975
Pristojnost: Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolični zbor
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ter za izvajanje kompleksnih projektov v posameznih deželah.
Nosilec: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Rok: prvo trimesečje 1975
Pristojnost: Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
14. Realizacija nalog na področju vzgoje
in izobraževanja, vsebovanih v resolucijah VII. kongresa 2KS in X. kongresa ZKJ
Skupščina SR Slovenije prejšnjega sklica je februarja 1974 sprejela osnutek resolucije o razvoju
vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji, ki ga je dala
tudi v javno razpravo. V istem obdobju so bili pripravljeni in sprejeti tudi partijski kongresni dokumenti za to področje, ki vsebujejo temeljna družbenopolitična izhodišča, pa tudi konkretne naloge za
prihodnjo usmeritev vzgoje in izobraževanja. Spričo
tega resolucija skupščine, kakršna je zamišljena v
osnutku, ne bi bila več potrebna. Splošne programske odločitve naj bi bile posebej opredeljene v družbenih razvojnih načrtih, za uresničevanje konkretnih
nalog iz partijskih dokumentov pa naj bi skupščina
v okviru svojih pristojnosti sprejela ustrezne sklepe.
Ti bi zadevali zlasti:
— vsebinsko m organizacijsko preoblikovanje šol
za usposabljanje učiteljskega kadra na vseh stopnjah,
— nadaljevanje akcije za materialno okrepitev
osnovnega izobraževanja, da bi se ustvarili pogoji
za postopno uvajanje celodnevnega bivanja v šolah,
— povečanje vlaganj v zmogljivosti opreme srednjih šol in domov,
— krepitev idejne usmerjenosti vzgoje in izobraževanja,
— preosnova usmerjenega izobraževanja.
Nosilec: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Rok: Naloge iz te točke bodo pripravljene in obravnavane tekom leta 1975
Pristojnost: Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor

13. Uresničevanje ekonomske deklaracije
alžirske konference šefov držav in vlad
neuvrščenih dežel, s posebnim ozirom
na naloge SR Slovenije

15. Delovanje samoupravnih stanovanjskih skupnosti ter procesi in stanje v stanovanjskem gospodarstvu
Samoupravne stanovanjske skupnosti kot osnoven nosilec razvoja na tem področju še niso zaživele.
Zato bo potrebno probleme, ki se pojavljajo v tej
zvezi, kompleksno analizirati. V okviru te analize je
potrebno zlasti obdelati gibanje stanovanjske graditve, izvajanje politike stanarin, probleme v zvezi z
gospodarjenjem s stanovanjskim fondom ter transformacija stanovanjskih podjetij, proučiti vloge občin ter krajevnih skupnosti, delovanje samoupravnih
enot za graditev stanovanj, delovanje samoupravnih
enot za družbeno pomoč s posebnim poudarkom na
izgradnji solidarnostnih stanovanj, delovanje samoupravnih enot za gospodarjenje s stanovanjskim skladom v družbeni lastnini.
Nosilec: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Rok: drugo trimesečje 1975
Pristojnost: Zbor združenega dela
Zbor občin

Oceniti dosedanje sodelovanje in akcije slovenskega gospodarstva ter opredeliti v okviru akcijskega programa selektiven in specializiran nastop slovenskega gospodarstva v deželah v razvoju. To sodelovanje naj bi v prihodnje pospešilo znanstvenoraziskovalno in tehnično sodelovanje s posameznimi
deželami v razvoju in si zlasti prizadevalo'za pospeševanje medsebojnega transfera tehnologij, dolgoročno poslovno sodelovanje gospodarstva in bank

16. Uresničevanje akcijskega programa
boja proti alkoholizmu in analiza stanja
na področju narkomanije v SR Sloveniji
Skupščina SR Slovenije prejšnjega sklica ie
sprejela akcijski program boja proti alkoholizmu in
v tej zvezi sklep, da se občasno kontrolira, kako ss
uresničuje ta program. Koordinacijski odbor za boj
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proti alkoholizmu in narkomaniji je v svoji vlogi
tudi opozoril Predsedstvo Skupščine SR Slovenije
na nekatera odprta vprašanja v zvezi z izvajanjem
akcijskega programa boja proti alkoholizmu.
Glede na dejstvo, da postaja vse bolj akuten
problem tudi narkomanija bi bilo prav, da se izdela
analiza tudi na področju narkomanije v naši republiki.
Glede na to naj Republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo pripravi gradivo, ki naj prikaže kako se uresničuje ta akcijski program in hkrati še analizo stanja na področju narkomanije v nasi
republiki.
Nosilec: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Rok: prvo trimesečje 1975
Pristojnost: Zbor združenega dela
Zbor občin

4. Pospeševanje razvoja manj razvitih in
obmejnih območij v SR Sloveniji
Problemi razvoja manj razvitih območij naj se
obravnavajo obenem s problemi, ki se pojavljajo na
obmejnih območjih, glede na to, da ta v svojem
družbenoekonomskem razvoju stagnirajo.
Analiza naj bi ugotovila, kako se je izvajala politika razvoja manj razvitih območij in če so nekatere rešitve v zakonu o ukrepih za pospeševanje
manj razvitih območij v SR Sloveniji še primerne za
njihovo povezovanje v širši gospodarski prostor. Obenem naj bi ugotovila tudi probleme, ki se pojavljajo
v zvezi z merili na podlagi katerih se določijo manj
razvita območja. Na osnovi teh ugotovitev je treba
proučiti in pripraviti eventualne predloge za dopolnitev zakona.
Nosilec: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Rok: prvo trimesečje 1975
Pristojnost: Zbor združenega dela/
Zbor občin
Družbenopolitični zbor

II. Družbenoekonomski razvoj

5. Zasnova urbanizacije kot element regionalnega prostorskega plana
Skupščina SR Slovenije je leta 1971 že sprejela
osnutek urbanega sistema. Na osnovi še nadaljnjih
raziskav, razprav in javne razprave, bo izdelana zasnova urbanizacije, kot shema omrežja predvsem vodilnih urbanih centrov. Gradivo predstavlja enega
bistvenih elementov regionalnega prostorskega plana
za območje SR Slovenije.
Nosilec: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Rok: prvo trimesečje 1975
Pristojnost: Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor

1. Resolucija o družbenoekonomski politiki SR Slovenije za leto 1975
Na podlagi razprav in ugotovitev o gospodarskih
gibanjih ter gibanjih splošne in skupne porabe v
obdobju januar — oktober 1974 in prognozo za november in december, bodo pripravljena izhodišča za
sestavo resolucije in predlog resolucije o družbenoekonomski politiki SR Slovenije za leto 1975. V tej
zvezi bo Skupščina SR Slovenije obravnavala tuđi
politiko na področju splošne skupne in osebne porabe za leto 1975.
Nosilec: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Rok: četrto trimesečje 1974
Pristojnost: Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
2. Republiški proračun za leto 1975
a) priprava izhodišč za sestavo republiškega proračuna za leto 1975 (november 1974);
b) predlog zakona o proračunu SR Slovenije za
leto 1975 s predlogom zakona o zaključnem računu
republiškega proračuna za leto 1974 — vidi v zakonodajnem delu.
Nosilec: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Rok: prvo trimesečje 1975
Pristojnost: Zbor združenega dela
Zbor občin
3. Družbeni plan razvoja SR Slovenije za
obdobje 1976—1980
a) Izhodišča za sestavo osnutka družbenega plana razvoja SRS za obdobje 1976—1980
Ta naloga vključuje tudi analizo uresničevanja
družbenega načrta SR Slovenije za obdobje
1971—1975.
b) Prva faza oblikovanja družbenega plana SR
Slovenije 1976—1980
Nosilec: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Rok: a) prvo trimesečje 1975
b) drugo trimesečje 1975
Pristojnost: Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor

6. Namenska izraba površin
Na osnovi že sprejete resolucije o poglavitnih
smotrih in smernicah za urejanje prostora ter zasnove urbanizacije, bo v okviru regionalnega prostorskega plana za obmqčje SR Slovenije izdelana
zasnova uporabe prostora za posamezne namene.
Nosilec: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Rok: drugo trimesečje 1975
Pristonjost: Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
7. Energetska bilanca SR Slovenije do
1985, preliminirano do 1990. leta
SR Slovenija postaja v energetskem smislu pasivna. Da bi zagotovili pogoje za normalno rast gospodarstva in razvoj, je potrebno izdelati energetsko
bilanco, ki naj bi postala osnova za odločitve glede
graditev potrebnih energetskih objektov. V zvezi s
tem je potrebno podrobno obdelati tudi program
razvoja energetike za obdobje po letu 1980. Novi program je potrebno sprejeti tudi zato, da bi omogočili
pravočasno pripravljalna dela za gradno novih objektov in naprav, kakor tudi zagotovili ustrezno udeležbo sredstev pri izgradnji objektov v širšem jugoslovanskem prostoru.
Nosilec: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Rok: drugo trimesečje 1975
Pristojnost: Zbor združenega dela
Zbor občin
8. Energetska bilanca SR Slovenije za
1975. leto
Energetska bilanca mora zbilancirati proizvodnjo in porabo energetskih virov. Glede na to, da bo
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SR Slovenija v letu 1975 imela primanjkljaj, je po
trebno, na podlagi bilance sprejeti odločitve glede
nakupa energije v drugih republikah oziroma uvoza
premoga. Sprejeti je tudi odločitve glede uvoza nafte
in plina.
Nosilec: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Rok: prvo trimesečje 1975
Pristojnost: Zbor združenega dela
Zbor občin

sistemske rešitve samoupravnega interesnega organiziranja te dejavnosti.
Nosilec: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Rok: prvo trimesečje 1975
Pristojnost: Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor

131. Obravnava periodičnih
9. Ustanovitev samoupravne interesne
skupnosti za nafto in plin in razprava o
nekaterih vprašanjih s področja njenega
dela
Priprave za ustanovitev te skupnosti so v teku.
Ob ustanavljanju skupnosti bo potrebno razpravljati
tudi o nekaterih ukrepih s področja njenega dela,
zlasti glede izgradnje plinovodnega omrežja in rafi
nerije nafte v SR Sloveniji.
Nosilec: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Rok: prvo trimesečje 1975
Pristojnost: Zbor združenega dela.
10. Problematika kompleksnega razvoja
prometa
Obravnava razvojnih problemov prometa in prometnih povezav v Sloveniji v okviru sprejemanja
dolgoročnega koncepta razvoja SR Slovenije in sred
njeročnega plana razvoja SR Slovenije so pokazale,
da bi bilo potrebno čimprej izdelati in Skupščini
SR Slovenije predložiti v obravnavo gradivo o problematiki kompleksnega razvoja vseh panog transpor
ta in prometnih poti v Sloveniji ter pri tem upoštevati razvoj prometnih tokov v celotni državi, in
na tej podlagi pripraviti program dolgoročne poli
tike.
Nosilec: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Rok: drugo trimesečje 1975
Pristojnost: Zbor združenega dela
Zbor občin
11. Tehnološka inovacija v gospodarstvu
SR Slovenije
Leto 1975 bo proglašeno za leto tehnoloških inovacij in zaščite pravic industrijske lastnine v SFRJ.
V tej smeri bo Skupščina SFRJ sprejela resolucijo.
Ker je bilo to področje tudi v naši republiki dosedaj deležno preskromne družbene pomoči je potrebno, da se skupščina aktivno vključi v ustvarjanje
takšnih družbenih pogojev, ki bodo omogočali, da
se z inovacijskimi procesi v temeljnih organizacijah
združenega dela in njihovih asociacijah poboljšajo
poslovni rezultati in življenjski standard delovnih
ljudi.
Nosilec: Gospodarska zbornica Slovenije
Rok: prvo trimesečje 1975
Pristojnost: Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
12. Problemi v zvezi z organiziranjem RTV
na ravni samoupravne interesne skupnosti
Na osnovi sklepa predsedstva in izvršnega odbora republiške konference SZDL Slovenije o RTV (z
dne 28 11. 1974) ter ugotovitev posebne komisije v
zvezi s prihodnjimi kratkoročnimi in dolgoročnimi
potrebami RTV ter v skladu s celotnim programom
radijske ter televizijske dejavnosti, kakršno potrebuje naša samoupravna družba, pripraviti dolgoročne

poročil in soglasja
k aktom
1. Poročilo o izvajanju resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije ter neposrednih nalogah v letu
1975
Na podlagi nalog sprejetih o izvajanju o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije za
leto 1975 bo izvršni svet periodično poročal Skupščini SR Slovenije o izvajanju sprejete politike, o gibanju in razvoju gospodarstva in družbenih dejavnosti
ter o družbenoekonomskih odnosih na teh področjih.
Izvršni svet bo hkrati s poročilom o izvajanju
resolucije predložil tudi ustrezne ukrepe, ki bi omogočili uresničenje nalog in temeljnih opredelitev o
družbenoekonomski politiki za to leto.
Nosilec: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Rok: I. poročilo april 1975
II poročilo julij 1975
Pristojnost: Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
2. Obravnava delovnega programa službe
družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji
za leto 1975
Služba družbenega knjigovodstva SR Slovenije
na podlagi 7 člena zakona o službi družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji (uradni list SRS, št. 3'73
in 41. člena statuta službe družbenega knjigovodstva
SR Slovenije) dostavlja Skupščini SR Slovenije delovne programe, ki morajo biti sprejeti do konca
leta za naslednje leto.
Nosilec: Služba družbenega knjigovodstva v SR
Sloveniji
Rok: prvo trimesečje 1975
Pristojnost: Zbor združenega dela.
3. Obravnava letnega poročila o delu službe družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji v letu 1974
Na podlagi 45. člena zakona o službi družbenega
knjigovodstva v SR Sloveniji in 92. člena (točka 9)
statuta službe družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji, daje generalni direktor službe Skupščini SR Slovenije letno poročilo o delu službe.
Nosilec: Služba družbenega knjigovodstva y SR
Sloveniji
Rok: drugo trimesečje 1975
Pristojnost: Zbor združenega dela
4. Obravnava finančnega in zaključnega
računa Narodne banke Slovenije
Na podlagi 12 člena zakona o Narodni banki
Slovenije sprejema svet narodne banke finančni na-
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črt in zaključni račun Narodne banke Slovenije, potrjuje pa ju Skupščina SR Slovenije.
•Nosilec: Narodna banka Slovenije
Rok: — finančni načrt Narodne banke Slovenije
za leto 1975 prvo trimesečje 1975;
— zaključni račun Narodne banke Slovenije za
leto 1974 prvo trimesečje 1975.
Pristojnost: Zbor združenega dela
5. Obravnava poročila Narodne banke
Slovenije za leto 1974
Na podlagi drugega odstavka 44. člena zakona o
Narodni banki Slovenije poroča guverner Narodne
banke Slovenije Skupščini SR Slovenije in Izvršnemu
svetu Skupščine SR Slovenije o izvajanju kreditno-

B.

monetarne politike, devizne politike in deviznih odnosov, s tujino ter o delu Narodne banke Slovenije.
Nosilec: Narodna banka Slovenije
Rok: prvo trimesečje 1975
Pristojnost: Zbor združenega dela
6. Potrjevanje samoupravnih splošnih aktov samoupravnih interesnih skupnosti in
drugih samoupravnih organizacij in skupnosti, ki jih potrjuje Skupščina SR Slovenije
To nalogo bo Skupščina SR Slovenije opravljala
takrat, ko bodo samoupravni akti predloženi, se bo
predložila ob predložitvi posameznih samoupravnih
aktov.

Teme iz programa Skupščine SFRJ

I. Družbenoekonomski sistem
1. Zasnova družbenega načrta Jugoslavije
za obdobje 1976—1980
Zasnova bo izdelana namesto osnutka in poslana v soglasje skupščinam republik. Skupaj z zasnovo
bo v obravnavi analiza doseženih rezultatov v preteklem obdobju in ocena razvojnih možnosti v obdob
ju 1976—1980.
Nosilec: Zvezni zavod za družbeno načrtovanje
Rok: prvo trimesečje 1975
Pristojnost: Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
2. Dogovor o skupnih osnovah politike
dolgoročnega razvoja SFRJ za obdobje
do 1985. leta
Nosilec: Zvezni zavod za družbeno načrtovanje
Rok: drugo trimesečje 1975
Pristojnost: Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
3. Resolucija o skupni politiki ekonomskega in socialnega razvoja Jugoslavije
Nosilec: Zvezni zavod za družbeno načrtovanje
Rok: zadnje trimesečje 1974
Pristojnost: Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
4. Temelji sistema razširjene reprodukcije
Obravnavane naj bodo rešitve, ki zagotavljajo
ustvarjanje primernih pogojev za razširitev materialne osnove združenega dela in za hitrejši proces cirkulacije in koncentracije sredstev na samoupravnih
temeljih, s tem pa tudi pogoje, za učinkovito uresničevanje razvojnih ciljev. Te rešitve predpostavljajo
ustrezne spremembe v politiki delitve dohodka, tako

primarne kot sekundarne, ter vrsto drugih sprememb v gospodarskem sistemu.
Nosilec: Zvezni sekretariat za finance
Rok: prvo trimesečje 1975
Pristojnost: Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
5. Temelji sistema družbenega načrtovanja
Sistem družbenega načrtovanja mora v skladu z
ustavnimi spremembami sprejeti funkcijo samoupravnega združenega dela oziroma mora ta sistem izražati
interese delovnih ljudi v združenem delu. S tem so
povezana vprašanja metode načrtovanja na vseh ravneh družbene organiziranosti, zlasti metoda usklajevanja in usmerjanja razvoja oziroma usklajevanja
skupnih interesov.
Nosilec: Zvezni komite za družbeno načrtovanje
skupaj z Zveznim zavodom za družbeno
načrtovanje
Rok: prvo trimesečje 1975
Pristojnost: Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
6. Sistem in politika cen
Izdelana bo kompleksna analiza uporabe sistema
in politike cen zakonskih in drugih predpisov na
tem področju. Na podlagi ocen in sklepov bodo pripravljeni predlogi za njihovo dopolnitev. Opredeljen
bo sistem kompenzacije, kot sestavni del ukrepov
skupne politike in druga vprašanja s tega področja.
Nosilec: Zvezni sekretariat za trg in cene
Rok: Prvo trimesečje 1975
Pristojnost: Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
7. Zunanjetrgovinski in devizni sistem
Potrebno je prilagoditi celotni sistem ekonomskih
odnosov s tujino s spremembami v družbenoekonomskem sistemu. To se zlasti nanaša na vprašanja
deviznega sistema, zunanjetrgovinskega prometa, kreditnih odnosov s tujino, dolgoročno kooperacijo in
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skupne naložbe, regionalno usmerjanje ter carine in
Izvenearinsko varstvo.
Nosilec: Zvezni sekretariat za finance skupaj z
Zveznim sekretariatom za trg in cene
Rok: drugo trimesečje 1975
Pristojnost: Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
8. Sistem davkov in prispevkov
čeprav sodi izgradnja sistema davkov in prispevkov v pristojnost republik, je potrebno obravna
vati do kod smo prišli v izgradnji tega sistema,
kot tudi probleme, ki se na tem področju pojavljajo, zlasti s stališča zagotovitve funkcioniranja jugoslovanskega trga.
Nosilec: Zvezni sekretariat za finance
Rok: prvo trimesečje 1975
Pristojnost: Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
9. Financiranje federacije
Potrebno je obravnavati dosedanje izkušnje in
probleme v zvezi s financiranjem funkcij federacije
in na osnovi ustavnih rešitev predložiti takšne rešitve, da bo vsako uvajanje obveznosti federacije v di
rektni odvisnosti od določenih dohodkov federacije,
s čimer se bo vplivalo na to, da bo poraba federacije
opredeljena z materialnimi možnostmi gospodarstva
in cilji ekonomske politike.
Nosilec: Zvezni sekretariat za finance
Rok: drugo trimesečje 1975
Pristojnost: Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
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12. Kreditiranje
opreme

plasmaja

investicijske

Proučiti je potrebno pogoje kreditiranja investicijske opreme ladij in drugih kapitalnih dobrin tako
na domačem trgu kot pri izvozu.
Nosilec: Zvezni komite za energetiko in industrijo, Zvezni sekretariat za finance
Rok: prvo trimesečje 1975
Pristojnost: Zbor združenega dela

13. Delovanje enotnega jugoslovanskega
trga
Proučiti je potrebno predloge ukrepov, s katerimi
se bodo zagotovili: učinkovitost delovanja enotnega
trga v duhu svobodnega gibanja ter združevanje, dela
in sredstev svobodnega prometa blaga in storitev,
znanstvenih dosežkov ter enakopravnega poslovanja
organizacij združenega dela na celotnem ozemlju
Jugoslavije
Nosilec: Zvezni sekretariat za tržišče in cene
Rok: prvo trimesečje 1975
Pristojnost: Zbor združenega dela
Družbenopolitični zbor
14. Monetarni sistem in temelji kreditnega sistema

Analizirati je potrebno, kako funkcionira sedanji
sistem in oceniti potrebo po dograditvi tega sistema
zaradi hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih
republik in pokrajin.
Nosilec: Zvezni komite za družbeno načrtovanje
skupaj z Zveznim zavodom za družbeno
načrtovanje in Zveznim sekretariatom
za finance
Rok: prvo trimesečje 1975
Pristojnost: Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor

Navedena sistema je treba razčleniti in uskladiti
s samoupravnimi produkcijskimi odnosi, da bodo
imeli funkcijo združenega dela in razvojnih načrtov
organizacij združenega dela in drugih samoupravnih
organizacij in družbenopolitičnih skupnosti, zato je
treba funkcije narodnih in poslovnih bank prilagoditi
interesom združenega dela in prilagoditi novim produkcijskim odnosom.
S tem v zvezi bi bilo potrebno obravnavati tudi:
— predlog zakona o denarju in kreditu, ki ga je
Zveznemu izvršnemu svetu predložil Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije v oktobru 1974.
Nosilec: Zvezni izvršni svet, za obravnavo na
Zboru republik in pokrajin (Zvezni sekretariat za finance in Narodna banka
Jugoslavije)
Rok: prvo trimeselje 1975
Prostojnost: Zbor združenega dela
Družbenopolitični zbor

11. Aktualni problemi v zvezi s trajnimi
obratnimi sredstvi gospodarstva

15. Izvajanje in izboljšanje sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja

Potrebno je obravnavati učinke dosedanje konverzije kratkoročnih kreditov v dolgoročne; ukrepe
v zvezi z nadaljevanjem konverziranja; vpliv obrestnih
stopenj in depozitov na obratna sredstva in investicije v gospodarstvu; učinke in vpliv odprave »državnega kapitala« na ravni federacije ter republik in
pokrajin na tokove razširjene reprodukcije.
Nosilec: Zvezni sekretariat za finance, Narodna
banka Jugoslavije, Služba družbenega
knjigovodstva Jugoslavije in Gospodarska zbornica Jugoslavije
Rok: prvo trimesečje 1975
Pristojnost: Zbor združenega dela

Nov sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja delavcev je bil uveden med letom 1973, zato
je treba preučiti, kako se ta sistem uveljavlja. Z
izdajo republiških in pokrajinskih zakonov ter statutov skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja, so se odprla določena vprašanja, ki za njihovo
ureditev na čimbolj enoten način obstaja skupen interes republik in avtonomnih pokrajin. Zato bi bilo
treba oceniti delo pri usklajevanju pokojninskega
in invalidskega sistema z ustavo SFRJ in ukrepe,
ki so potrebni za izboljšanje in dopolnitev sistema
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, zlasti na
področju samoupravljanja, pravic zavarovancev, po-

10. Funkcioniranje sistema kreditiranja
hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin
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polnejšega vključevanja minulega dela itd., ter v tem
smislu predlagati rešitve.
Nosilec: Zvezni komite za delo in zaposlovanje
Rok: prvo trimesečje 1975
Pristojnost: Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
16. Varstvo in ureditev človekovega okolja — stanje in program akcij, ki je sicer
zajeto v delovnem programu Zveznega
zbora Skupščine SFRJ
Zaradi pomena vprašanja in akutnosti problema
ureditve in varstva človekovega okolja pred nevarnostmi za življenje in zdravje ljudi, ki ogrožajo vso
državo, je treba obravnavati stanje, probleme in
predloge možnih ukrepov na tem področju.
Analiza bo pokazala, katere ukrepe, s katerimi
sredstvi in na kakšni ravni je treba podvzeti, da bi
se spodbudila, usmerjala in usklajevala aktivnost
vseh faktorjev pri reševanju problema varstva in
ureditve človekovega okolja.
Proučiti je treba tudi ukrepe za organizirano
znanstveno-raziskovalno delo, za spremljanje stanja
in strokovno podlago za izvajanje učinkovitega in
racionalnega varstva.
Z izdajo zakona in programa ukrepov bodo podane podlage za kompletne posege na tem področju.
Nosilec: Zvezni komite za zdravstvo in socialno
varstvo
Rok: prvo trimesečje 1975
Pristojnost: Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor

II. Družbenopolitični sistem
1. Uresničevanje samoupravnih pravic delavcev v delovnih skupnostih organov
družbenopolitičnih skupnosti
Po ustavi SFRJ so pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev v delovnih skupnostih organov družbenopolitičnih skupnosti urejene z zakonom; kadar pa
to zadeva dejavnosti organov, je dovoljeno, da so
urejene tudi s samoupravnim sporazumom oziroma
s pogodbo delovne skupnosti in teh organov in s samoupravnimi akti delovne skupnosti. Ustava SFRJ
je določila pristojnost federacije pri urejanju teh
razmerij v delovnih skupnostih zveznih organov.
Izhajajoč od dosedanje prakse uresničevanja
samoupravnih pravic v delovnih skupnostih organov
družbenopoltičnih skupnosti in določb nove ustave

SFRJ, je treba upoštevati dosedanje izkušnje in po
določbah nove ustave SFRJ določiti temeljne rešitve.
Nosilec: Zvezni sekretariat za pravosodje in organizacijo uprave
Rok: prvo trimesečje 1975
Pristojnost: Zbor združenega dela
Zbor občin
Družebnopolitični zbor
2. Analiza izvajanja sklepov o ukrepih za
doslednejše uresničevanje zakonitosti
Zvezna skupščina je na sejah Zbora narodov in
Družbenopolitičnega zbora v juniju 1973 sprejela
sklepe o ukrepih za doslednejše uresničevanje zakonitosti. Ob tej priložnosti je bilo zavzeto stališče,
da je treba nenehno spremljati, kako se izvajajo ti
sklepi, zlasti še naloge, ki jih morajo v zvezi z uresničevanjem zakonitosti izpolnjevati zvezni organi V
zvezi s tem je treba pripraviti analizo, na podlagi
katere bi bilo mogoče čim popolneje dognati dosedanjo aktivnost in uspehe, ki smo jih dosegli pri uresničevanju zakonitosti, pa tudi predvideti potrebne
ukrepe.
Ker je učinkovito uresničevanje zakonitosti odvisno ne le od državnih organov (skupščin, upravnih
organov, sodišč in tožilstev), temveč tudi od samoupravnih organizacij skupnosti ter družbenopolitičnih
organizacij, bi morali med pripravami za omenjeno
analizo po dogovoru poleg zveznih organov sodelovati ustrezna delovna telesa skupščin republik in
avtonomnih pokrajin ter predstavniki zainteresiranih
družbenopolitičnih organizacij. Za pripravljanje te
analize bi se morali dogovoriti o pripravah enotne
metodologije.
Priprave za to analizo in obravnavanje analize v
Zveznem zboru in njegovih delovnih telesih lahko
prispevajo k učinkovitejšemu obravnavanju te problematike tudi v skupščinah republik m avtonomnih
pokrajin in občin, v samoupravnih organizacijah in
skupnostih v družbenopolitičnih organizacijah.
Nosilec: Odbor za notranjo politiko in Odbor
za pravosodje
Rok: prvo trimesečje 1975
Pristojnost: Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
3. Problematika družbenega in gospodarskega razvoja obmejnega območja in
otočja s stališča varstva in varnosti državne meje
Vprašanja družbenega in gospodarskega razvoja
obmejnih območij in otočja je v neposredni zvezi
z varnostjo državne meje. Nujno je proučiti, kateri
ukrepi so potrebni za krepitev ekonomskega in človeškega potenciala tega območja.
Nosilec: Zvezni sekretariat za ljudsko obrambo
Rok: prvo trimesečje 1975
Pristojnost: Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
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del

ZAKONODAJNO

I
A.

Republiški zakoni

I. OBDOBJE OD 1.1. 1975 DO 31. 3. 1975
1. Zakoni, ki se usklajujejo z ustavnim
zakonom za izvedbo ustave SR Slovenije
ali sprejemajo po sklepih zborov Skupščine SR Slovenije
1. Zakon o samoupravljanju in medsebojnih raz
merjih delavcev v združenem delu v upravnih organih (8. točka 22. člena ustavnega zakona)
Predlagatelj: IS (RS za pravosodje in občo
upravo)
Rok: osnutek prvo trimesečje 1975
predlog prvo trimesečje 1975
Pristojnost: ZZD, ZD in DPZ
2. Zakon o socialnem skrbstvu (17. točka 22. člen
ustavnega zakona)
Predlagatelj: IS (RS za zdravstvo in socialno
varstvo)
Rok: predlog prvo trimesečje 1975
Pristojnost: ZZD, ZO in DPZ
Stališča da skupščina SIS s področja socialnega
skrbstva.
3. Zakon o skupnostih socialnega varstva
Predlagatelj: IS (RS za zdravstvo in socialno
varstvo)
Rok: predlog prvo trimesečje 1975
Pristojnost: ZZD, ZO in DPZ
4. Zakon o visokem šolstvu (25. točka 23. člen
ustavnega zakona)
Predlagatelj: IS (posebna komisija v okviru IS-a)
Rok: predlog prvo trimesečje 1975
Pristojnost: ZZD, ZO in DPZ
Stališča da skupščina SIS s področja vzgoje in
izobraževanja.
5. Zakon o družbenem pravobranilcu samoupravljanja (nov zakon)
Predlagatelj: IS (RS za pravosodje in občo
upravo)
Rok: predlog prvo trimesečje 1975
Pristojnost: ZZD, ZO in DPZ
6. Zakon o temeljnih načelih za organizacijo
občinskih upravnih organov (nov zakon)
Predlagatelj: IS (RS za pravosodje in občo
upravo)
Rok: osnutek prvo trimesečje 1975
predlog drugo trimesečje 1975
Pristojnost: ZZD, ZO in DPZ
7. Zakon o, samoupravnem sporazumevanju in
družbenem dogovarjanju o merilih razporejanja do
hodka in za delitev sredstev za osebne dohodke
(27. točka 23. člena ustavnega zakona)
Predlagatelj: IS (RS za delo)
Rok: osnutek prvo trimesečje 1975
predlog drugo trimesečje 1975
Pristojnost: ZZD, ZO in DPZ
8. Zakon o rehabilitaciji in zaposlovanju invalidnih oseb (nov zakon)
Predlagatelj: IS (RS za delo)
Rok: osnutek prvo trimesečje 1975
predlog drugo trimesečje 1975
Pristojnost: ZZD in ZO
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9. Zakon o gospodarskih zbornicah (34. točka 23.
člena ustavnega zakona)
Predlagatelj: IS (Gospodarska zbornica SRS)
Rok: osnutek prvo trimesečje 1975
predlog prvo trimesečje 1975
Pristojnost: ZZD, ZO in DPZ
10. Zakon o ukrepih za pospeševanje živinoreja
(nov zakon)
Predlagatelj: IS (RS za kmetijstvo in gozdarstvo)
Rok: osnutek prvo trimesečje 1975
predlog prvo trimesečje 1975
Pristojnost: ZZD in ZO
11. Zakon o komunalnih dejavnostih posebnega
družbenega pomena (6. točka 23. člena ustavnega
zakona)
Predlagatelj: IS (Sekretariat IS za zakonodajo)
Rok: predlog prvo trimesečje 1975
Pristojnost: ZZD, ZO in DPZ
12. Zakon o financiranju varstva in gojenja gozdov na Kraškem gozdnogospodarskem območju (Izdaja tega zakona je predvidena v 20. členu zakona
o gozdovih (Uradni list SRS, št. 16-135/74). Ta zakon
bi bilo treba čimprej izdati, vsaj do konca letošnjega leta.)
Predlagatelj: IS (RS za kmetijstvo in gozdarstvo
in RS za finance)
Rok: predlog prvo trimesečje 1975
Pristojnost: ZZD in ZO
13. Zakon o razvrstitvi katastrskih občin v SRS
v ravninske oziroma gorske in hribovite (na podlagi
zakona o kmetijskih zemljiščih — nov zakon)
Predlagatelj: IS (RS za kmetijstvo in gozdarstvo)
Rok: osnutek 15.1.1975
predlog prvo trimesečje 1975
Pristojnost: ZZD in ZO
14. Zakon o investicijski dokumentaciji in zagotavljanju sredstev za investicije (33. točka 23. člena
ustavnega zakona)
Predlagatelj: IS (RS za gospodarstvo)
Rok: osnutek 15.1.1975
predlog drugo trimesečje 1975
Pristojnost: ZZD in ZO
15. Zakon o prispevku sredstev SR Slovenije za
financiranje nalog s področja razširjene gozdnobiološke reprodukcije, ki se nanašajo na dejavnost posebnega družbenega pomena in so pomembne za vso
SR Slovenijo (Izdaja tega zakona je predvidena v
23. členu zakona o gozdovih. Vsebina tega zakona
se bi morebiti lahko uredila v zakonu o proračunu
SR Slovenije.)
Predlagatelj: IS (RS za kmetijstvo in gozdarstvo
in RS za finance)
Rok: predlog prvo trirftesečje 1975
Pristojnost: ZZD in ZO
2. Zakoni, predloženi Skupščini SR Slovenije na podlagi programa dela Izvršnega
sveta Skupščine SR Slovenije in republiških upravnih organov
1. Zakon o oblikovanju sredstev solidarnosti za
odpravljanje posledic naravnih nesreč
Predlagatelj: IS (RS za finance)
Rok: predlog prvo trimesečje 1975
Pristojnost: ZZD, ZO in DPZ
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2. Zakon o ureditvi odplačevanja posojil iz družbenih sredstev za stanovanjsko graditev
Predlagatelj: IS (RS za urbanizem)
Rok: predlog prvo trimesečje 1975
Pristojnost: ZZD in ZO
3. Zakon o obvezni pridobitvi strokovne izobrazba v upravnih organih
Predlagatelj: IS (RS za pravosodje in občo
upravo)
Rok: predlog prvo trimesečje 1975
Pristojnost: ZZD, ZO in DPŽ
4. Zakon o geodetski izmeri
Predlagatelj: IS (RS za urbanizem)
Rok: predlog prvo trimesečje 1975
Pristojnost: ZZD in ZO
5. Zakon o rudarstvu
Predlagatelj: IS (RS za gospodarstvo)
Rok: predlog prvo trimesečje 1975
Pristojnost: ZZD in ZO
6. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona
O zdravstvenem varstvu tujcev v SR Sloveniji
Predlagatelj: IS (SR za zdravstvo in socialno
varstvo)
Rok: osnutek prvo trimesečje 1975
predlog prvo trimesečje 1975
Pristojnost: ZZD in ZO
Stališča da skupščina SIS s področja zdravstva.
7. Zakon o varnosti prometa
Predlagatelj: IS (RS za notranje zadeve)
Rok: osnutek prvo trimesečje 1975
predlog prvo trimesečje 1975
Pristojnost: ZZD in ZO
8. Zakon o ureditvi določenih vprašanj nekaterih
kategorij borcev
Predlagatej: IS (RS za zdravstvo in socialno
varstvo)
Rok: osnutek prvo trimesečje 1975
predlog prvo trimesečje 1975
Pristojnost: ZZD in ZO
9. Zakon o dedovanju
Predlagatelj: IS (RS za pravosodje in občo
upravo)
Rok: osnutek prvo trimesečje 1975
predlog drago trimesečje 1975
Pristojnost: ZZD, ZO in DPZ
10. Zakon o statističnih raziskovanjih
Predlagatelj: IS (Zavod SRS za statistiko)
Rok: osnutek prvo trimesečje 1975
predlog prvo trimesečje 1975
Pristojnost: ZZD in ZO
11. Zakon o varstvu zraka
Predlagatelj: IS
Rok: predlog prvo trimesečje 1975
Pristojnost: ZZD in ZO
12. Zakon o zdravstvenem nadzorstvu nad živalmi
Predlagatelj: IS (RS za zdravstvo in socialno
varstvo)
Rok: predlog prvo trimesečje 1975
Pristojnost: ZZD in ZO
13. Zakon o žičnicah *
Predlagatelj: IS (RS za gospodarstvo)
Rok: osnutek prvo trimesečje 1975
predlog drugi trimesečje 1975
Pristojnost: ZZD in ZO
14. Zakon o eksplozivnih snoveh
Predlagatelj: IS (RS za notranje zadeve)
Rok: osnutek prvo trimesečje 1975
predlog drugo trimesečje 1975
Pristojnost: ZZD in ZO
15. Zakon o požarnem varstvu in gasilstvu
Predlagatelj: IS (RS za notranje zadeve)
Rok: osnutek prvo trimesečje 1975
predlog drugo trimesečje 1975
Pristojnost: ZZD in ZO
16. Zakon o založništvu
Predlagatelj: IS (RS za prosveto in kulturo)
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Rok: osnutek prvo trimesečje 1975
predlog drugo trimesečje 1975
Pristojnost: ZZD, ZO in DPZ
17. Zakon o varstvu kulturnih spomenikov
Predlagatelj: IS (RS za prosveto in kulturo)
Rok: osnutek prvo trimesečje 1975
predlog drugo trimesečje 1975
Pristojnost: ZZD in ZO
18. Zakon o samoupravni interesni skupnosti za
poštni, telegrafski in telefonski promet
Predlagatelj: IS (RS za gospodarstvo)
Rok: osnutek prvo trimesečje 1975
predlog prvo trimesečje 1975
Pristojnost: ZZD, ZO in DPZ
19. Zakon o samoupravni interesni skupnosti za
ceste in cestni promet
Predlagatelj: IS (RS za gospodarstvo)
Rok: osnutek prvo trimsečje 1975
predlog prvo trimesečje 1975
Pristojnost: ZZD, ZO in DPZ
20- Zakon o javnem pravobranilstvu
Predlagatelj: IS (RS za pravosodje in občo
upravo)
Rok: osnutek prvo trimesečje 1975
predlog drugo trimesečje 1975
Pristojnost: ZZD, ZO in DPZ
21. Zakon o javnem tožilstvu
Predlagatelj: IS (RS za pravosodje in občo
upravo)
Rok: osnutek prvo trimesečje 1975
predlog drugo trimesečje 1975
Pristojnost: ZZD, ZO in DPZ
22. Zakon o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči
Predlagatelj: IS (RS za urbanizem)
Rok: osnutek prvo trimesečje 1975
predlog drugo trimesečje 1975
Pristojnost: ZZD, ZO in DPZ
23. Zakon o prometu z zemljišči in stavbami
Predlagatelj: IS (RS za urbanizem)
Rok: osnutek prvo trimesečje 1975
predlog drugo trimesečje 1975
Pristojnost: ZZD, ZO in DPZ
24. Zakon o javnih cestah in cestnem prometu
Predlagatelj: IS (RS za gospodarstvo)
Rok: osnutak prvo trimesečje 1975
predlog drugo trimesečje 1975
Pristojnost: ZZD in ZO
25. Zakon o varnosti cestnega prometa
Predlagatelj: IS (RS za notranje zadeve)
Rok: osnutek prvo trimesečje 1975
predlog drugo trimesečje 1975
Pristojnost: ZZD in ZO
26. Zakon o rednih sodiščih
Predlagatelj: IS (RS za pravosodje in občo
upravo)
Rok: osnutek prvo trimesečje 1975
predlog drugo trimesečje 1975
Pristojnost: ZZD, ZO in DPZ
27. Zakon o izkoriščanju luk in pristanišč
Predlagatelj: IS (RS za gospodarstvo)
Rok: osnutek prvo trimesečje 1975
predlog drugo trimeselje 1975
Pristojnost: ZZD in ZO
28. Zakon o pomorski pilotaži
Predlagatelj: IS (RS za gospodarstvo)
Rok: osnutek prvo trimesečje 1975
predlog drugo trimesečje 1975
Pristojnost: ZZD in ZO
29. Zakon o nacionalnih nagradah za področje
kulture in znanosti (ev. tudi izgradnje samoupravnega družbenega sistema)
Predlagatelj: IS (RS za prosveto in kulturo)
Rok: osnutek prvo trimesečje 1975
predlog drugo trimesečje 1975
Pristojnost: ZZD, ZO in DPZ
30. Zakon o triglavskem nacionalnem parku
Predlagatelj: IS (RS za urbanizem)
Rok: osnutek prvo trimesečje 1975
predlog drugo trimesečje 1975
Pristojnost: ZZD in ZO
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31. Zakon o družbenih blagovnih rezervah
Predlagatelj: IS (RS za gospodarstvo)
Rok: osnutek prvo trimesečje 1975
predlog drugo trimesečje 1975
Pristojnost: ZZD, ZO in DPZ
32. Zakon o družbenem planiranju
Predlagatelj: IS (Zavod SRS za družbeno planiranje)
Rok: osnutek prvo trimesečje 1975
predlog drugo trimesečje 1975
Pristojnost: ZZD, ZO in DPZ
33. Zakon o splošnem ljudskem odporu.
Predlagatelj: IS (RS za narodno obrambo)
Rok: osnutek prvo trimesečje 1975
predldg drugo trimesečje 1975
Pristojnost: ZZD, ZO in DPZ
34. Zakon o pospeševanju razvoja obmejnih območij
Predlagatelj: IS (Zavod SRS za družbeno planiranje
Rok: osnutek prvo trimesečje 1975
predlog prvo trimesečje 1975
Pristojnost: ZZD, ZO in DPZ
35. Zakon o urejanju prostora
Predlagatelj: IS (Zavod SRS za regionalno prostorsko planiranje)
Rok: osnutek prvo trimesečje 1975
predlog drugo trimesečje 1975
Pristojnost: ZZD, ZO in DPZ
36. Zakon o verskih skupnostih
Predlagatelj: IS (Komisija SRS za verska vprašanja)
Rok: predlog za izdajo zakona z osnutkom sta
pripravljena v obliki tez. Potrebna je odločitev o načinu predhodne obravnave.
Pristojnost: ZO in DPZ
37. Zakon o samoupravnih sodiščih
Predlagatelj: IS (RS za pravosodje in občo
upravo)
Rok: osnutek 15. 1. 1975
predlog prvo trimesečje 1975
Pristojnost: ZZD, ZO in DPZ
38. Zakon o zdravstvenem varstvu pred živalskimi kužnimi boleznimi
Predlagatelj: IS (RS za kmetijstvo in gozdarstvo)
Rok: osnutek 15. 1. 1975
predlog prvo trimesečje 1975
Pristojnost: ZZD in ZO
39. Zakon o lovstvu
Predlagatelj: IS (RS za kmetijstvo in gozdarstvo)
Rok: osnutek 15. 1. 1975
predlog prvo trimesečje 1975
Pristojnost: ZZD in ZO
40. Zakon o lastnini na delih stavb
Predlagatelj: IS (RS za urbanizem)
Rok: osnutek 15. 1. 1975
predlog drugo trimesečje 1975
Pristojnost: ZZD, ZO in DPZ
41. Zakon o sredstvih skupnih rezerv
Predlagatelj: IS (RS za gospodarstvo)
Rok: osnutek 15. 1. 1975
predlog drugo trimesečje 1975
Pristojnost: ZZD, ZO in DPZ
42. Zakon o strokovnih naslovih
Predlagatelj: IS (RS za prosveto in kulturo)
Rok: osnutek prvo trimesečje 1975
predlog drugo trimesečje 1975
Pristojnost: ZZD in ZO
43. Zakon o gledališki dejavnosti
Predlagatelj: IS (RS za prosveto in kulturo)
Rok: osnutek prvo trimesečje 1975
predlog drugo trimesečje 1975
Pristojnost: ZZD, ZO in DPZ
44. Zakon o knjižnicah
Predlagatelj: IS (RS za prosveto in kulturo)
Rok: predlog prvo trimesečje 1975
Pristojnost: ZZD, ZO in DPZ
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45. Zakon o sladkovodnem ribištvu
Predlagatelj: IS (RS za kmetijstvo in gozdarstvo)
Rok: osnutek prvo trimesečje 1975
predlog drugo trimesečje 1975
Pristojnost: ZZD in ZO
46. Zakon o morskem ribištvu
Predlagatelj: iS (RS za kmetijstvo in gozdarstvo)
Rok: osnutek prvo trimesečje 1975
predlog drugo trimesečje 1975
Pristojnost: ZZD in ZO
II. OBDOBJE OD 1. 4. 1975 DO JULIJA 1975
1. Zakoni ,ki se usklajujejo z ufiavnim
zakonom za izvedbo ustave SR Slovenije
ali sprejemajo po sklepih zborov Skup«
ščine SR Slovenije
1. Zakon o družinskih razmerjih (nov zakon)
Predlagatelj: IS (RS za zdravstvo in socialno
varstvo)
Rok: predlog drugo trimesečje 1975
Pristojnost: ZZD, ZO in DPZ
2. Zakoni, predloženi Skupščini SR Slovenije na podlagi programa dela Izvršnega
sveta Skupščine SR Slovenije in republiških upravnih organov
1. Zakon o muzejih
Predlagatelj: IS (RS za prosveto in kulturo)
Rok: osnutek drugo trimesečje 1975
Pristo jnost: ZZD, ZO in DPZ
2. Zakon o oprostitvi invalidskih delavnic plačevanja prispevkov za splošno in skupno porabo.
Invalidske delavnice na območju SR Slovenija
so poslale skupen predlog za oprostitev plačevanja
prispevkov za splošno in skupno porabo. Navedeni
predlog še posebej opozarja na družbeni pomen teh
delavnic in na njihovo slabo ekonomsko stanje. Glede na to bi bilo treba proučiti aii so dani razlogi za
izdajo zakona, ki bi uredil to vprašanje.
Predlagatelj: IS (RS za zdravstvo in socialno
varstvo, RS za delo in RS za finance)
Rok: osnutek drugo trimesečje 1975
Pristojnost: ZZD, ZO
3. Uskladitev zakonov na področju amortizacije
osnovnih sredstev (8. točka do vključno 13. točka
23. člena ustavnega zakona)
a) zakon o amortizaciji osnovnih sredstev delovnih organizacij (Uradni list SFRJ, št. 29 66, 30/68,
50/68, 17/69, 20/69 in 42/69);
b) zakon o stopnjah amortizacije osnovnih sredstev delovnih organizacij (Uradni list SFRJ, št. 52/66,
40/68, 50/68 in 42/69);
c) zakon o revalorizaciji, koeficientih in osnovi
za revalorizacijo sredstev, določenih delovnih organizacij določenih področij (Uradni list SRS, št. 11/69);
č) zakon o stopnjah amortizacije osnovnih sredstev delovnih organizacij določenih področij (Uradni
list SRS, št. 11/69);
d) zakon o uporabi amortizacijskih sredstev delovnih organizacij določenih področij (Uradni list
SRS, št. 42/66, 11/69);
e) zakon o obveznem združevanju dela amortizacijskih sredstev izobraževalnih zavodov v skladu
izobraževalnih skupnosti (Uradni list SRS, št. 40/66);
Temeljna sistemska ureditev problematike amortizacija osnovnih sredstev je zajeta v zveznem zor
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le
konu o amortizaciji osnovnih sredstev temeljnih
organizacij združenega dela (Uradni list SFRJ, št.
16-218/74). Treba je ugotoviti ali in v kolikšnem obsegu je na tem področju še potrebno urejanje z republiškim zakonom, sicer pa je treba navedene republiške zakone razveljaviti.
Predlagatelj: IS (RS za finance)
Rok: osnutek drugo trimesečje 1975
Pristojnost: ZZD in Z O
4. Odlok o razdelitvi sredstev za socialno-humanitarne in kulturno-prosvetne namene, ter za namene tehnične in telesne kulture iz dela dohodka Loterijskega zavoda Slovenije za leto 1975.
Na podlagi 10. člena zakona o Loterijskem zavodu Slovenije obravnava Skupščina SR Slovenije
predlog sveta Loterijskega zavoda za razdelitev sredstev za socialno-humanitarne in kulturno-prosvetne
namene ter za namene tehnične in telesne kulture iz
dela dohodka Loterijskega zavoda Slovenije za leto
1975.
Po poprejšnjem mnenju Socialistične zveze de
lovnega ljudstva Slovenije sprejme Skupščina SR
Slovenije ustrezen odlok o razdelitvi sredstev po
predlogu sveta Loterijskega zavoda.
Predlagatelj: svet Loterijskega zavoda Slovenije
Rok: predlog drugo trimesečje 1975
Pristojnost: ZZD in ZO

B.

Soglasja k zveznim
zakonom

8. Zakon o Narodni banki Jugoslavije in enotnem monetarnem poslovanju narodnih bank republik in narodnih bank avtonomnih pokrajin
Predlagatelj: ZIS
Rok: osnutek prvo trimesečje 1975
predlog drugo trimesečje 1975
Pristojnost: ZZD, ZO in DPZ
9. Zakon o združevanju gospodarskih organizacij v Gospodarsko zbornico Jugoslavije
Predlagatelj: ZIS
Rok: osnutek januar 1975
predlog junij 1975
Pristojnost: ZZD in DPZ
10. Zakon o skupnosti jugoslovanskih pošt, telegrafov ni telefonov
Predlagatelj: ZIS
Rok: osnutek januar 1975
predlog maj 1975
Pristojnost: ZZD, ZO in DPZ
11. Zakon o ustanavljanju podjetij v tujini
Predlagatelj: ZIS
Rok: osnutek februar 1975
predlog maj 1975
Pristojnost: ZZD, ZO in DPZ
12. Zakon o prometu blaga in storitev s tujino
Predlagatelj: ZIS
Rok: osnutek marec 1975
predlog maj 1975
Pristojnost: ZZD, ZO in DPZ
13. Zakon o kreditnih poslih s tujino
Predlagatelj: ZIS
Rok: osnutek marec 1975
predlog maj 1975
Pristojnost: ZZD, ZO in DPZ

l. Obdobje od 1. I. 1975 do 31. III. 1975
1. Zakon o kontroli kakovosti kmetijskih proizvodov in živil v zunanjetrgovinskem prometu
Predlagatelj: ZIS
Rok: osnutek prvo trimesečje 1975
predlog drugo trimesečje 1975
Pristojnost: ZZD in ZO
2. Zakon o financiranju federacije
Predlagatelj: ZIS
Rok: osnutek prvo trimesečje 1975
predlog prvo trimesečje 1975
Pristojnost: ZZD, ZO in DPZ
3. Zakon o skladu za pospeševanje likovne
umetnosti »Moše Pij ade«
Predlagatelj: ZIS
Rok: osnutek prvo trimesečje 1975
predlog prvo trimesečje 1975
Pristojnost: ZZD in ZO
4. Carinski zakon
Predlagatelj: ZIS
Rok: osnutek prvo trimesečje 1975
predlog prvo trimesečje 1975
Pristojnost: ZZD, ZO in DPZ
5. Zakon o družbeni kontroli cen
Predlagatelj: ZIS
Rok: osnutek prvo trimesečje 1975
predlog drugo trimesečje 1975
Pristojnost: ZZD, ZO in DPZ
6. Zakon o posebnih davščinah pri uvozu kmetijskih proizvodov in živil
Predlagatelj: ZIS
Rok: osnutek prvo trimesečje 1975
predlog drugo trimesečje 1975
Pristojnost: ZZD in ZO
7. Zakon o obveznem združevanju železniških
transportnih podjetij v skupnost jugoslovanskih žePredlagatelj: ZIS
Rok: osnutek prvo trimesečje 1975
predlog drugo trimesečje 1975
Pristojnost: ZZD in DPZ

II. Obdobje od 1. IV. do julija 1975
1. Zakon o sredstvih obveznega posojila za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj
razvitih republik in SAP Kosovo v obdobju od leta
1976 do leta 1980
Predlagatelj: ZIS
Rok: osnutek aprila 1975
predlog julij 1975
Pristojnost: ZZD in ZO
2. Zakon o vlaganju sredstev tujih oseb v domače organizacije združenega dela
Predlagatelj: ZIS
Rok: osnutek april 1975
predlog junij 1975
Pristojnost: ZZD, ZO in DPZ
3. Zakon o republikah in pokrajinah, ki bodo v
obdobju od leta 1976 do 1980 obravnavane kot manj
nezadostno razvite
Predlagatelj: ZIS
Rok: osnutek aprila 1975
predlog julij 1975
Pristojnost: ZZD, ZO in DPZ
4. Zakon o skupnosti jugoslovanskega elektrogospodarstva
Predlagatelj: ZIS
Rok: osnutek april 1975
Pristojnost: ZZD, ZO in DPZ
5. Zakon o odstopanju graditve investicijskega
objekta tujemu izvajalcu
Predlagatelj: ZIS
Rok: osnutek april 1975
Pristojnost: ZZD in.ZO
6. Zakon o proizvodni kooperaciji in poslovnotehničnem sodelovanju s tujci
Predlagatelj: ZIS
Rok: osnutek julij 1975
Pristojnost: ZZD, ZO in DPZ

v sodelovanju z drugimi jugoslovanskimi lukami izdela
načrt brezcarinske industrijske cone, ki bo vključeval in
predvidel možnosti razvijanja
višjih oblik gospodarskega povezovanja z deželami v razvoju, tudi ob upoštevanju
medsebojnega preferencialnega tretmana DVR v skladu z
dogovorom na Alžirski konferenci.
Organizacije združenega de
la, ki posredujejo informacije v sredstvih množičnega
obveščanja, naj v svoji programski politiki dajejo večii
poudarek gospodarskemu sodelovanju z deželami v raj.
voju.
Institucije, ki organaziraj-o
razstave, sejme, simpozije in
podobno, naj pripravijo konkretne načrte za vključevanje institucij iz držav v razvoju v svoje prireditve z name
nom, da seznanijo naše gos
podarstvo in gospodarstvo
DVR z obojestranskimi dosežki in s konkretnimi možnostmi za ekonomsko povezo
vanje.
4.2 V sodelovanje z dežela
mi v razvoju naj se močneje
vključijo tudi poslovne banke, medsebojno koordinirajo
svoj nastop, krepijo svoje
službe, ki poslujejo z deže
lami v razvoju ter vzpostavljajo tesnejše sodelovanje z
regionalnimi bankami za razvoj kot tudi z nacionalnimi
bankami ter ustanavljajo v
nekaterih deželah v razvoju
predstavništva in skupne
banke.
Poleg organizacij združene
ga dela naj predvsem poslovne banke skrbijo in pospešujejo neposreden plačilni promet z državami v razvoju in
uvajajo razne oblike nacionalnih valut v medsebojnem
poslovanju.
Pri usmerjanju kreditov za izvoz in za pripravo proizvodnje
za izvoz naj poslovne banke
preučijo možnost uvedbe večje vzpodbude za menjavo

z deželami v razvoju in možnost kreditiranja stroškov
povezanih s predinvesticijskimi deli izven združenih sredtev gospodarstva po samoupravnem sporazumu od 10.
7. 1974.
4.3 Gospodarska zbornica SR
Slovenije, ki postaja stalni
iniciator povezovanja gospodarstva za učinkovitejši na
stop in racionalnejše poslovanje v deželah v razvoju,
preko že ustanovljenih organov za gospodarsko sodelovanje z deželami v razvoju naj
okrepi tudi svoje strokovne
službe.
Gospodarska zbornica na'
posebej skrbi za usklajevanje nastopa na tržiščnih
držav v razvoju s sklepanjem samoupravnih sporazumov in družbenih dogovorov.
Ustanovljeni odbori in komisije GZ SRS naj izdelajo
načrte za bistveno povečanje
naše blagovne menjave z
deželami v razvoju in tniciirajo dodatne projekte in
posle.
Gospodarska zbornica naj
zagotovi koordinacijo in izvajanje kompleksnega programa sodelovanja slovenskega gospodarstva z deže
lami v razvoju.
Zagotovi naj redno pritekanje informacij o konkretnih poslih in o možnostih
za vključevanje na ta tržišča, s katerimi razpolaga
Zvezna gospodarska zbornica in meddržavni komiteji
in komisije za gospodarsko
sodelovanje z DVR.
Skupno s Centrom za preučevanje sodelovanja z deželami v razvoju naj Gospodarska zbornica SR Slo
venije organizira predavanja
in posvetovanja, ki bodo
seznanjala gospodarstvo s
problematiko in možnostmi
nastopa v deželah v razvoju.
4.4. Center za preučevanje sodelovanja z deželami

v razvoju naj poleg raziskovalnega,
informativnega
in svetovalnega dela spremlja tudi dosežke sodelovanja
z deželami v razvoju in daje
konkretne pobude in pred
loge za intenziviranje ekonomskih odnosov.
Zavod za mednarodno-tehnično sodelovanje naj skupno z gospodarstvom, Univerzo, znanstvenimi ustano
vami in Centrom za preučevanje sodelovanja z deželami v razvoju izdela
predlog za povezovanje znansteveno-tehničnega sodelovanja z gospodarsko aktivno
stjo v deželah v razvoju in
projekcijo bodočega znansteveno-tehničnega sodelovanja v rasvoju.
Zavod naj pripravi pregled vseh naših kadrov (tehničnih strokovnjakov ali
ekspertov v mednarodnih
organizacijah), ki so bili ali
so še v teh deželah, kakor
tudi tistih kadrov iz dežel
v razvoju, ki so se šolali
pri nas, da bi nam pomagali
pri vzpostavljanju konkretnih komercialnih stikov.
Visokošolski zavoda, predvsem tehnične fakultete, naj
čimprej predlože načrt za
povezavo z univerzami in
odgovarjajočimi ustanovami
v deželah v razvoju. Univerza naj organizira inter fakultetna predavanja o DVR
ob sodelovanju predavateljev
iz dežel v razvoju.
Raziskovalni zavodi in institucije, kot n. pr. Geološki
in Geodetski zavod ter za
vodi za urbanizem, ea raziskavo materiala, za regionalno prostorsko planiranje,
za produktivnost dela in
kmetijski inštitut naj v
okviru svojih znanstvenoraziskovalni dejavnosti izdelajo programe za sodelovanje z deželami v razvoju.
4. 5. Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije naj koordinira

delo v republiki, spremlja
realizacijo sprejetih nalog
in zadolžitev ter sodeluje
pri reševanju nastalih problemov.
Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije naj neposredno in
preko medrepubliškega usklajevanja ter sodelovanja v
zveznih organih z ukrepi
tekoče ekonomske politike
maksimalno vzpodbuja sodelovanje našega gospodarstva
z deželami v razvoju. Z vra-,
čanjem določenih sredstev
gospodarstvu naj še nadalje
podpira delovanje samoupravnega sporazuma slovenskega gospodarstva o
združevanju sredstev za pospeševanje sodelovanja z deželami v razvoju.
Zagotovi naj pogoje za
delovanje Mednarodnega centra OZN za upravljanje podjetij v družbeni lastnini, za
krepitev delovanja Centra za
preučevanje sodelovanja z
deželami v razvoju.
Izvršni svet SR Slovenija
naj zagotovi pravočasno informiranost v republiki o
aktivnosti zveznih organov v
deželah v razvoju.
Pri zveznih organih naj se
še vnaprej, zavzema za dolgoročno usmerjenost to izvajanje sistemskih ukrepov,
ki jih navaja Resolucija
Zvezne skupščine o pospeševanju ekonomskih odnosov SFR Jugoslavije z deželami v razvoju, ki se nanašajo na področje preferencialnih tretmanov, davčnih in carinskih olajšav,
usmerjanja sredstev za kreditiranje izvoza in zavarovanja rizikov ter organiziranja direktnih nakupov v teh
državah, Kakor tudi za sprejemanje potrebnih novih sistemskih in drugih ukrepov,
ki bi pospeševali in olajševali razvijanje gospodarskega in drugega sodelovanja
z DVR.«
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Osnutek zakona o samoupravnih pravicah
in obveznostih delavcev ier razmerjih pri delu
v upravnih organih v SR Sloveniji (ESA 171)
Temeljno izhodišče osnutka zakona o samoupravnih pravicah in obveznostih delavcev ter razmerjih pri delu v upravnih organih v SR Sloveniji so določbe 32. člena
ustave SR Slovenije, ki se
neposredno nanašajo na
samoupravne pravice in
obveznosti delavcev, zaposlenih v delovnih skupnostih upravnih organov v
SR Sloveniji. Ustava zagotavlja delavcem delovnih
skupnosti upravnih organov v načelu enak družbenoekonomski položaj, kot
ga imajo delavci v organizacijah združenega dela,
samoupravne pravice pa
v skladu z naravo dela, ki
ga opravljajo ter v skladu
z družbenopolitično odgovornostjo, ki jo imajo za
izvrševanje svojih funkcij
in nalog organi družbenopolitične skupnosti, za katero opravljajo dela.
»V skladu s tem sta vsebina in obseg samoupravnih pravic in obveznosti
delavcev v delovnih skupnostih upravnih organov
specifično urejena. Delavci samoupravno urejajo le
zadeve iz področja notranjih razmerij v upravnih
organih, pa tudi pri ure-

janju teh zadev ima predstojnik upravnega organa
nekatere posebne pravice
in obveznosti, ki izvirajo
iz njegove ustavno opredeljene odgovornosti za
delo upravnega organa.«
Osnutek zakona opušča
kot dosedanji temeljni
Osnutek zakona, ki ga
je predložil izvršni svet,
je na dnevnem redu vseh
treh zborov republiške
skupščine, sklicanih za
29. 1. 1975. Po obravnavi
na tem zasedanju naj bi
skupščina zadolžila predlagatelja, da ji pripravi
predlog zakona.
način odločanja, obliko
odločanja delavcev v soglasju s predstojnikom
upravnega organa in teži
k novi kvaliteti samoupravnega urejanja notranjih odnosov. Del zadev,
o katerih sedaj odločajo
delavci v soglasju s predstojnikom je prenešena v
samostojno odločanje delavcev. O nekaterih zadevah, ki so v neposredni
zvezi z izvrševanjem delovnih nalog (programi
dela, notranja organizacija in sistemizacija delovnih mest, program stro-

kovnega izobraževanja delavcev) pa odloča predstojnik upravnega organa.
V obeh primerih se morajo predlogi odločitev oblikovati v medsebojnem
sodelovanju med delavci
in predstojnikom.
Delavci uresničujejo samoupravne pravice neposredno preko raznih oblik osebnega izvajanja in
preko delegatov v organih
samoupravljanja kakor tudi v delegacijah in po delegatih v skupščinah družbenopolitičnih in samoupravnih interesnih skupnosti. V tem pogledu ureja osnutek zakona le temeljna vprašanja, da se
zagotovi izvajanje ustave
in enotna temeljna izhodišča za oblikovanje organov samoupravljanja. Glede obsega, vsebine in načina uresničevanja samoupravnih pravic in obveznosti določa osnutek enotna načela za vse upravne
organe. Dosledno uveljavlja načelo, da je delovna
skupnost upravnega organa temeljna »samoupravna« skupnost, ki določene
zadeve, ki so skupnega pomena za več upravnih organov, ureja skupno z delovnimi skupnostmi dru-

gih upravnih organov na
samoupravni osnovi.
Osnutek zakona ureja
tudi tiste pravice in obveznosti delavcev, ki jih
je potrebno specifično urediti zaradi narave dela
upravnih organov v skladu z ustavo in 78. členom
zakona o medsebojnih razmerjih delavcev v združenem delu in o delovnih
razmerjih med delavci in
zasebnimi delodajalci (pridobitev lastnosti delavca,
strokovna izobrazba in
izobraževanje delavcev, obveznosti delavcev pri opravljanju nalog, odgovornost, prenehanje lastnosti
delavca, varstvo pravic delavcev in nekatera vprašanja v zvezi z delovnim časom). Glede urejanja navedenih pravic in obveznosti tako kot sedanji zakon tudi osnutek določa,
da odloča o posamičnih
stvareh predstojnik upravnega organa potem, ko dobi mnenje pristojnega samoupravnega organa. Glede urejanja drugih pravic
in obveznosti bodo za delavce upravnih organov
veljale določbe zveznega in
republiškega zakona o
medsebojnih raamerjih v
združenem delu.

Predlog zakona o varstvu zraka (ESA 193)
Cist zrak, kot ena od nepogrešljivih osnov za življenje in delo je po določbah
104. člena ustave SR Slovenije pod posebnim družbenim
varstvom. Z zakonom o varstvu zraka uresničujejo to
ustavno načelo s tem, da zavezujemo delovne ljudi in občane, organizacije združenega
dela, družbenopolitične skupnosti, krajevne skupnosti in
druge samoupravne organizacije in skupnosti, da skrbe
za varstvo zraka pred novim
onesnaženjem pa tudi, da si
prizadevajo zmanjšati sedanjo onesnaženost.
Cilj zakona je torej dvojen:
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/graditi nove naprave, ki bi
bile lahko izvori onesnaženja
tako, da ne bodo izpuščale
v
zrak
večjih količin
škodljivih snovi kot je
dovoljeno, hkrati pa postopno odpravljati osnenaženost zraka s preureditvijo
obstoječih naprav, ki trajno
ali občasno močno onesnažujejo zrak (vgrajevanje čistilnih naprav v velikih industrijah itd.), ter zmanjševati
onesnaženost zraka na celih
območjih.
Z zakonom so opredeljene
pristojnosti, naloge in obveznosti SR Slovenije, občin,
organizacij združenega dela

in samoupravnih interesnih
skupnosti za varstvo zraka
na katere se prenaša glavna
skrb in breme za sanacijo
onesnaženih območij.
Za smotrno varstvo zraka in za načrtno izboljševanje stanja na onesnaženih območjih je v zakonu predvidenih več ukrepov. Glede na
stopnjo onesnaženosti zraka
naj bi ozemlje SR Slovenije
razdelili na štiri območja, za
katera so predpisane pogojne omejitve za nove gradnje,
ki naj bi zagotovili, da se
onesnaženost ne bi povečala,
predpisani pa so tudi ukrepi
za izboljšanje na močno one-

snaženih področjih. Ukrepi
se bodo izvajali na osnovi
programov za preureditev posameznih naprav, ki močno
onesnažujejo zrak ter na osnovi programov za zmanjšanje onesnaženosti na posameznih območjih.
Uvedena bo stalna služba
za spremljanje onesnaženosti
zraka in za nadzor nad izvori onesnaževanja. Postavljena pa bo tudi merska mreža
in sicer stalna merilna mesta
na najbolj onesnaženih področjih, občine pa bodo po
potrebi na svojih območjih
organizirale dopolnilno mersko mrežo.

Pobude

Predlog za ureditev pogrebnih svečanosti
Mestni odbor Zveze zdru
ženj borcev NOV Ljubljana
je predlagal Skupščini SR
Slovenije, da sprejme zakon,
s katerim naj se uredi vprašanje, kako se naša socialistična skupnost poslovi od
umrlega občana. Pri pogrebnih svečanostih namreč večkrat prihaja do nesoglasij
oziroma nesporazumov (med
člani družbenih in cerkvenih
organizacij) zaradi napačne

aelitve javnih pogrebov na
civilne in cerkvene. Zato naj
bi i>o predlogu predlagatelja
pogrebne svečanosti izvajaLi
pristojni oblastni organi ne
oziraje se na svetovna nazor
ali versko prepričanje umrlega.
Otem predlogu je razpravljala komisija za vprašanja
borcev NOV Skupščine SR
Slovenije in odbora za druž-

oenopoiitični m komunalna sistem Zbora občin.
Komisija za vprašanja borcev NOV je sprejela stališče, da naj se pogrebne svečanosti enotno urede za po
dročje vse republike. Odbor
za družbenopolitični in Komunalni sistem Zbora občin
pa je na podlagi ugotovitve, da
spada ureditev pogrebnih svečanosti v občinsko pristoj-

nost (saj nimamo ustavnega
temelja za ureditev tega
vprašanja z republiškim zakonom), predlagal vsem občinskim skupščinam, da
sprejmejo odloke, ki bodo
urejali pogrebne svečanosti.
S temi odloki naj bi se predvsem določil vrstni red udeležencev v pogrebnem sprevodu, pravila obnašanja ter
kazenske sankcije za kršilca
teh določb.

Sklenili smo

Medrepubliški dogovor o uresničevanju politike
splošne in skupne porabe v letu 1975
Medrepubliški dogovor
o uresničevanju politike
splošne in skupne porabe
v letu 1975, ki so ga pooblaščenci vseh republik in
pokrajin podpisali 27.12.
1974, temelji na resoluciji o skupnih temeljih ekonor.iske in socialne politike Jugoslavije v letošnjem
letiu Dogovor kr®kret-izira tisti del resolucije, ki
določa, da se morata skupna in splošna poraba povečati počasneje kakor nominalni družbeni proizvod. Na ta način bi tudi v splošni in skupni porabi pripomogli k stabilizacijskemu
obnašanju,
ki je vodilo vsem osebkom na drugih področjih
gospodarjenja.
Tak izvedbeni dogovor
so narekovali
naslednji
razlogi:
— gospodarstvo oziroma
združeno delo mora ime.
ti v začetku poslovnega
leta jasno usmeritev za politiko oblikovanja in delitve dohodka;
— podpreti je treba samoupravna prizadevanja

združenega dela glede konkretnih dogovorov o izvajanju sredstev za splošno
in skupno porabo. Ta prizadevanja uresničujejo ustavne pravice in prispevajo k uveljavitvi samoupravnih interesnih skupnosti;
— v resoluciji načelno
določena politika splošne
in skupne porabe je pogoj
za uresničitev vseh ciljev
ekonomske in socialne politike v letu 1975. Medrepubliški dogovor pa opredeljuje konkretno politiko, ki republikam in pokrajinama omogoča (v smislu njihovih ustavnih pravic) vodenje take politike,
ki upošteva njihove posebnosti.
Pri teh razlogih in iz
njih izvedenih stališčih, ki
so se izoblikovala v Skupščini SRS, je vztrajala slovenska delegacija v Zboru
republik in pokrajin. Zagovarjala jih je tudi zaradi nekaterih teženj, da bi
se v federaciji enotno odredilo oziroma omejilo oblike porabe, kar bd pome-

nilo vračati se na preživelo prakso, ki ni v skladu
z ustavno določenim položajem republik in pokrajin.
Naša delegacija je ob
tem protestirala rsaradi
očitka, da SR Slovenija
terja izjemo za določanje
svoje politike splošne in
skupne porabe s tem, ko
se zavzema, da se v dogovor vključi tudi politika
osebnih dohodkov.
Stališča SR Slovenije so
bila v celoti sprejeta.
Dogovor objavljamo v
celotnem besedilu:
»Na podlagi 244. člena
ustave Socialistične federativne republike Jugoslavije sklepajo skupščine socialističnih republik Bosne in Hercegovine, črne
gore, Hrvatske, Makedonije, Slovenije in Srbije
ter skupščini socialističnih
avtonomnih pokrajin Kosova in Vojvodine v skladu z resolucijo o temeljih
skupne politike ekonom-

skega in socialnega razvoja Jugoslavije v letu 1975
DOGOVOR
o uresničevanju politike
splošne in skupne porabe
v letu 1975.
1. člen
Za uresničevanje ciljev
in nalog, ki izvirajo iz resolucije o temeljih skupne
politike ekonomskega in
socialnega razvoja Jugoslavije v letu 1975, se socialistične republike in socialistični avtonomni pokrajini strinjajo, da s svojimi ukrepi in aktivnostjo
zagotovijo uresničevanje
politike in okvire rasti
sredstev za splošno in
skupno porabo za krepitev
akumulativne in reproduktivne sposobnosti gospodarstva.
2. člen
Socialistične republike
in socialistični avtonomni pokrajini bodo zagoto7

vile, da bo nominalna rast
splošne in skupne porabe v
poprečju nižja od nominalne rastj družbenega
proizvoda družbenega go
spodarstva republike oziroma avtonomne pokrajine v letu 1975, najmanj
pa za 20 odst. do 25 odst.
Socialistične republike in
socialistični avtonomni pokrajini bodo zagotovile,
da bo nominalna rast
skupne porabe v organizacijah združenega dela v
poprečju najmanj za 20
do 25 odst. počasnejša od
rasti nominalnega družbenega proizvoda organizacij
združenega dela.
Socialistične republike in
socialistični
avtonomni
pokrajini se strinjajo, da
lahko posamezna republika oziroma avtonomna
pokrajina ne glede na določbe prvega odstavka tega člena doseže te ukrepe
za omejitev, upoštevajoč
sredstva za osebne dohod
ke in sredstva za splošno
in skupno porabo v celoti, s tem da se zagotovi
enak učinek krepitve akumulativne in reproduktivne sposobnosti, ki se doseže z omejitvijo samo
splošne in skupne porabe
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tako, kot je predvideno v
prvem odstavku tega člena.
3. člen
S splošno in skupno porabo se v smislu tega dogovora misli na splošno
in skupno porabo, določeno v zakonu o evidenci
gibanja sredstev na področju splošne, skupne in
druge porabe »Uradni list
SFRJ«, št. 55/72 m 24/74).
S skupno porabo v organizacijah združenega dela se v smislu tega dogovora misli na porabo sredstev, izločenih iz dohodka organizacij združenega
dela, ki se po veljavnih
prepisih lahko uporabljajo
za to porabo.
S sredstvi za osebne dohodke se v smislu tega
dogovora misli na sredstva, ki so po določbah
zakona o določanju in obračunavanju celotnega dohodka in dohodka v temeljnih
organizacijah
združenega dela ter drugih
veljavnih predpisov, izločena iz dohodka organiza< cij združenega dela za delitev na osebne dohodke delavcev teh organizacij.

Določbe tega dogovora
se ne nanašajo na sredstva za financiranje družbenih dejavnosti s. strani
občanov (samoprispevki,
participacije in pd.), na
sredstva, namenjena za
stanovanjsko izgradnjo, na
sredstva, namenjena za solidarno odpravljanje posledic elementarnih nesreč
ali za solidarnost na mednarodnem področju ter na
dopolnilna sredstva, namenjena za financiranje
družbenih služb v gospodarsko nezadostno razvitih republikah in pokrajinah.
4. člen
Z družbenim
proizvodom - družbenega gospodastva se v smislu tega
dogovora misli na doseženi dohodek gospodarstva,
povečan za obračunano
amortizacijo, ki ga vsebuje celotni dohodek organizacij združenega dela v
družbenem gospodarstvu,
izračunava pa se' po podatkih Službe družbenega
knjigovodstva Jugoslavije,
ki se ugotavlja na podlagi
periodičnih obračunov in
zaključnih računov organizacij združenega dela.

Z družbenim proizvo- •
dom organizacij združenega dela se v smislu tega
dogovora misli na doseženi dohodek organizacij
združenega dela in obračunano amortizacijo, ki ju
vsebuje celoten dohodek
organizacij združenega dela in sta določena po veljavnih predpisih.
5, člen
Služba družbenega knjigovodstva Jugoslavije bo
zagotovila
spremljanje
uresničevanja tega dogovora in o tem redno ustrezno obveščala podpisnice
tega dogovora.
6. člen
>
Ta dogovor se bo izvajal od 1. januarja do 31.
decembra 1975«.
Osnutek resolucije, ki ga
je predložil republiški izvršni svet, je na dnevnem
redu vseh treh zborov republiške skupščine, sklicanih za 29. 1. 1975. Po obravnavi na tem zasedanju
naj bi skupščina zadolžila
predlagatelja, da ji pripravi predlog resolucije.
Osnutek objavljamo v
celoti:

