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ZA DELEGACIJE IN DELEGATE 

EKSPOZE 

Ludvika Goloba, podpredsednika Skup- 

šč ine SR Slovenije in predsednika komisije 

za pripravo sprememb in dopolnitev po- 

slovnika Skupšč ine SR Slovenije, 

k predlogu sprememb in dopolnitev po- 

slovnika Skupšč ine SR Slovenije 

POSLOVNIK 

Skupšč ine Socialistične 

republike Slovenije 



EKSPOZE 

Ludvika Goloba, podpredsednika Skup- 

šč ine SR Slovenije in predsednika komisije 

za pripravo sprememb in dopolnitev po- 

slovnika Skupšč ine SR Slovenije, 

k predlogu sprememb in dopolnitev po- 

slovnika Skupšč ine SR Slovenije 

Objavljamo ekspoze k predlogu sprememb 
in dopolnitev poslovnika Skupščine SR 
Slovenije, ki ga je 16. decembra 1981 podal 
na skupnem zasedanju vseh treh zborov 
Skupščine SR Slovenije Ludvik Golob, 
podpredsednik Skupščine SR Slovenije in 
predsednik komisije za pripravo sprememb 
in dopolnitev poslovnika Skupščine SR 
Slovenije. 

i. 
Predlog sprememb in dopolnitev poslovnika Skupščine SR 

Slovenije, ki je pred vami, izhaja predvsem iz dosedanje 
prakse in spoznanj skupščinskega delovanja, upošteva pa 
tudi druge izkušnje in dognanja, do katerih smo prišli v 
razvoju našega političnega sistema in njegovih institucij. 
Predlagane spremembe in dopolnitve poslovnika temeljijo 
predvsem na predpostavki, da morajo skupščinske odločitve 
nastajati v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupno- 
stih, kjer se najbolj neposredno uresničujejo družbenoeko- 
nomski in družbenopolitični odnosi. Temu temeljnemu izho- 
dišču morajo biti prilagojene tudi oblike delovanja vseh druž- 
benopolitičnih organizacij, strokovnih, izvršilnih in drugih 
družbenih dejavnikov, ki morajo svoja stališča in spoznanja 
ob pripravljanju posamezne družbene odločitve uveljavljati 
najprej preko delegacij temeljnih samoupravnih organizacij in 
skupnosti in le izjemoma neposredno v skupšč inah, njihovih 
zborih in delovnih telesih. Le s tem se skupščina uveljavlja kot 
skupščina delegatov, delovnih ljudi in občanov, samoupravno 
organiziranih v temeljnih samoupravnih organizacijah in 
skupnostih in družbenopolitičnih organizacijah ter dejansko 
prerašča v tak delegatski mehanizem, v katerem se kot rezul- 
tat enakopravnega in demokratičnega soočenja različnih in- 
teresov oblikujejo in uveljavljajo skupaj dogovorjene rešitve. 

Predlog sprememb in dopolnitev poslovnika Skupščine SR 
Slovenije je tudi rezultat spremljanja delovanja delegatskega 
skupščinskega sistema, kot ene trajnih nalog Skupščine SR 
Slovenije v tem mandatnem obdobju. Tako so zbori skupščine 
že leta 1979 obravnavali poročilo o uresničevanju delegat- 
skega sistema in delegatskih odnosov v SR Sloveniji, ob 
katerem so med drugim sklenili, da je potrebno pregledati in 
dopolniti vse samoupravne in druge akte, ki opredeljujejo 
položaj delegacije, njene naloge in pogoje za njeno delo, 
metode in oblike dela skupščin družbenopolitičnih skupnosti 
ter drugih družbenih subjektov, ki s svojim delom vplivajo na 

proces oblikovanja in uveljavljanja delegatskih odloč itev. V tej 
zvezi je bila izražena zahteva, da je potrebno preveriti tudi 
določbe poslovnika skupščine SRS, poslovnikov njenih zbo- 
rov, volilno zakonodajo in podobno. Preverjanje vseh teh 
dokumentov naj bi bilo namenjeno ugotavljanju, ali so ti 
dokumenti taki, da zagotavljajo in spodbujajo vključevanje 
delovnih ljudi in občanov, delegatov in delegacij, družbeno- 
političnih organizacij, izvršilnih, upravnih in strokovnih orga- 
nov v procese delegatskega odločanja, upoštevajoč pri tem 
resolucije kongresov ZKJ in ZKS ter stališča drugih družbeno- 
političnih organizacij. 

V okviru spremljanja uresničevanja delegatskega sistema in 
delegatskih' odnosov je Skupščina SR Slovenije posvetila 
posebno pozornost metodam in načinu svojega dela ter dela 
zborov in delovnih teles. V ta namen je v oktobru 1980. leta 
obravnavala informacijo o uveljavljanju metod in načinov dela 
Skupšč ine SR Slovenije, njenih zborov in delovnih teles. Ta 
obravnava je potrdila temeljne ugotovitve iz poroč ila. Opozo- 
rila je na to, da ima Skupščina SR Slovenije pri uresničevanju 
delegatskega sistema in delegatskih odnosov še posebno 
odgovornost in da morajo biti njenim funkcijam in nalogam 
prilagojene tudi njene oblike in metode dela. Kljub ugotovitvi 
o znatnem napredku na področju uresničevanja delegatskega 
sistema in delegatskih odnosov in o prispevku Skupščine SR 
Slovenije k njegovemu razvoju, je bilo ob obravnavi informa- 
cije opozorjeno, da nekatere določbe poslovnika Skupščine 
SR Slovenije niso povsem prilagojene niti temeljnim izhodi- 
ščem delegatskega sistema, niti izkušnjam, ki so se v delu 
skupščine, njenih zborov in delovnih teles že uveljavile. Zato 
so zbori skupščine sprejeli sklep, da je treba ugotoviti, katere 
so tiste določbe poslovnika, ki ne ustrezajo več uveljavljenim 
načinom in metodam dela oziroma ki bi utegnile biti ovira za 
nadaljnji razvoj delegatskih odnosov ne samo v Skupščini 
SRS, ampak vsaj posredno v temeljnih delegacijah, občinskih' 
skupščinah, samoupravnih interesnih skupnostih, družbeno- 
političnih organizacijah in drugih družbenih subjektih, ki se 
vključujejo v njeno delo. 

Upoštevajoč vse to, predloga sprememb in dopolnitev po- 
slovnika ni mogoče ocenjevati kot zgolj spremembe in dopol- 
nitve skupščinskega postopka, ampak kot vsebinski prispe- 
vek k utrjevanju delegatskega sistema, razvijanju in krepitvi 
bolj demokratičnih odnosov in postopkov v Skupščini SR 
Slovenije in delegatskemu sistemu nasploh. Taka ocena je 
upravičena toliko bolj, ker se že ustavna opredelitev vsebine 
poslovnika skupščine ne omejuje le na določanje procedure v 
zborih in delovnih telesih, ampak širi vsebino poslovnika tudi 
na urejanja drugih za delo Skupščine SR Slovenije in njenih 
zborov pomembnih zadev. Zato so za razliko od prejšnjega 
poslovnika poslanske skupščine, ki je imel bolj ali manj pro- 
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ceduralni značaj, v sedanjem poslovniku skupščine kon- 
kretno opredeljene obveznosti skupščine, na podlagi katerih 
mora svoje delo organizirati tako, da bo omogočeno delovnim 
ljudem in občanom ter njihovim delegacijam, da uveljavljajo v 
skupščini, glede zadev, ki so v njeni pristojnosti, svoje inte- 
rese in potrebe ter določajo skupni ter splošni družbeni inte- 
res. Poslovnik skupščine je torej akt, ki je po svojem nastanku 
in vsebini zelo blizu zakona in ki ne ureja le vseh vprašanj 
skupnega pomena za delo skupščine in njenih zborov, ampak 
tudi uveljavlja delegatske odnose, ki izhajajo iz ustave SR 
Slovenije, njegove določbe pa ne zavezujejo le skupščine 
same, ampak tudi druge družbene subjekte, ki se vključujejo v 
skupščinsko delo, tudi z vidika uveljavljanja Skupščine kot 
organa samoupravljanja in najvišjega organa oblasti Sociali- 
stične republike Slovenije. 

Osnovno vodilo pri pripravljanju sprememb in dopolnitev 
poslovnika je bilo odpraviti slabosti, ki smo jih pri delovanju in 
pogojih za delovanje delegatskega sistema ugotavljali že v 
času po preteku prvega mandata, upoštevajoč , da je uveljav- 
ljanje in razvoj delegatskega sistema proces, ki deli usodo 
razvoja in uveljavljanja socialističnega samoupravljanja v ce- 
loti in da je delegatski sistem celota, ki ne more delovati, če 
delo in postopki delegatske skupščine niso usklajeni z vse- 
bino dela oziroma tej vsebini podrejeni. 

Proces socialistične samoupravne preobrazbe po ustavnem 
obdobju je potekal v zaostrenih razrednih nasprotjih v svetu. 
Rezultati, doseženi na področ ju krepitve oblasti delavskega 
razreda in delovnih ljudi ter razvijanja materialnih temeljev, so 
toliko pomembnejši glede na pogoje, v katerih so bili dose- 
ženi. Vsled odprtosti našega sistema in naše aktivne vloge v 
svetu so se negativnosti v svetu prenašale tudi na domača tla 
in pod vplivom naših lastnih protislovij ovirale razvoj samou- 
pravnih odnosov. Zaradi ne dovolj skladnega družbenega 
razvoja in številnih motenj, ki so bile posledice naših subjek- 
tivnih slabosti, so se namreč v preteklem obdobju še zaostrili 
številni problemi, ki se kažejo v sedanjem trenutku. Naj ome- 
nim le nekatere: 

1. premajhna usmerjenost gospodarstva v mednarodno 
delitev dela, zlasti na izvozni strani; 

2. visok delež naložb in nezadostna usposobljenost našega 
gospodarstva, da produktivno izrabi te naložbe; 

3. neskladja v gospodarski strukturi, zlasti med surovin- 
skimi in predelovalnimi zmogljivostmi; 

4. neskladja pri proizvodnji in pri cenah so se izražala v 
visoki inflaciji, in drugi problemi, se kažejo z različno intenzi- 
teto na raznih področjih gospodarskih in družbenih dejavno- 
sti. 

Odgovornosti pri gospodarjenju z družbenimi sredstvi so se 
v takih razmerah očitno zmanjševale, hkrati s tem pa se je 
krepil vpliv nosilcev etatističnih in birokratskih teženj, ko gre 
za upravljanje pogojev in rezultatov dela v procesu družbene 
reprodukcije v situaciji, ko delavci še ne upravljajo s celoto 
svoje družbene akumulacije in tudi ne uporabljajo delegat- 
skega sistema v celoti kot svoje sredstvo, da bi prek njega 
zagospodarili na celoto političnih odloč itev, in sicer s samou- 
pravnim sporazumevanjem in družbenim dogovarjanjem ter z 
uresničevanjem oblasti. 

V sedanjem trenutku smo priča zelo različnim ocenam o 
tem, katere so nadaljnje smeri razvoja socialističnega samo- 
upravljanja. Težave, zlasti v gospodarskem življenju, so nas 
privedle tudi do dokaj neenotnih ocen o vzrokih za sedanje 
stanje, le-te pa največkrat iščemo v obstoječem sistemu, ne 
želimo pa se spopadati z nesprejemljivo prakso, ki dejansko 
ne temelji na uporabi sistema socialističnega samoupravlja- 
nja in na družbenoekonomskih odnosih, temelječ ih na druž- 
beni lastnini. Zlasti'je zaskrbljujoče, da so prisotne kritike šele 
sprejetih sistemskih rešitev, ki so skušale na temelju v ustavi 
opredeljenih odnosov razdelati posamezna področja. 

Po obdobju dokaj aktivnega uresničevanja ustave in zakona 
o združenem delu se zdi, da je prišlo do nekakšnega zastoja 

pri uporabi ter praktični razdelavi posameznih sistemskih 
rešitev. Ob tem pa je treba jasno povedati, da je uresničevanje 
ustavnih odnosov v družbeni praksi naporno, kreativno in 
revolucionarno delo ter proces, v katerem prihaja do spopada 
družbenih sil in tudi še ne premaganih razrednih interesov ter 
da omahovanj v tem konfliktu ne more biti. Danes se prav 
gotovo srečujemo s takim konfliktom družbenih sil, posledica 
česar je tudi dejstvo, da številnih sistemsko opredeljenih 
samoupravnih družbeneekonomskih in političnih odnosov na 
ključnih področjih še nismo začeli uresničevati. Nesprejem- 
ljivo je,ob tem da obstoječ ih možnosti, ki jih daje sistem, še ne 
uresničujemo v celoti, trditi, da je le-ta neustrezen oziroma, 
da so negativni pojavi in praksa odraz slabosti v sistemu. 
Sedanji sistem oziroma njegova razdelava je odraz stopnje 
družbenega razvoja pri nas, obenem pa je tudi program za 
nadaljnje delovanje ter sredstvo, kako se približati k zastavlj- 
nemu cilju. Je torej program, ki izraža naša hotenja, kako 
urejati odnose na posameznih področjih oziroma smer akcije 
za uveljavitev temeljnih sestavin našega družbenoekonom- 
skega in političnega razvoja. Za njegovo uresničevanje je 
potrebno kreativno iskanje ukrepov in mehanizmov, ki so 
pogoj, da bi se te rešitve lahko potrdile tudi v praksi. V tem 
kreativnem iskanju imajo poleg subjektivnih sil prav delegat- 
ske skupščine svoje odgovornosti. 

Da bi v skupščini v celoti uresnič ili pobudo Predsedstva 
SFRJ, ki se nanaša na uresničevanje razvojne politike v duhu 
stabilizacijskih prizadevanj, mora delegatska skupščina ra- 
zviti take metode svojega dela, ki so še bolj uč inkovito kot 
doslej zagotavljala dosledno uresničevanje sprejete politike. 
Praksa nas usmerja na to, da skupščina stalno, celovito in 
tekoče spremlja stanje, pojave in probleme v zvezi z realiza- 
cijo politike ekonomske stabilizacije ter s svojimi stališč i, 
sklepi in ukrepi spodbuja družbeno akcijo, da vsi samou- 
pravni in drugi družbeni subjekti, ki so neposredni nosilci 
razvoja oziroma pravic in odgovornosti na posameznih druž- 
benih področ jih hitreje, uč inkoviteje in dosledneje v skladu s 
sprejeto ekonomsko politiko uresničujejo svoje naloge. 

Naša naloga je, da sedaj z vsemi napori, s konfrontacijami 
in razčiščevanjem vendarle razvijamo pogoje, v katerih bomo 
lahko naše odnose, še posebej tiste v združenem delu, usmer- 
jali in regulirali prevladujoče na temelju ustavnih opredelitev, 
da taka njihova vsebina postane vse bolj pravilo in ne izjema. 
V teh pogojih ne bi smeli omahovati pred tem, da damo jasen 
odgovor, da je naša strateška opredelitev uresničevanje si- 
stema, ne pa njegovo stalno spreminjanje, še zlasti pa ne 
spreminjanje temeljev tega sistema, ki so bili dpredeljeni na 
podlagi demokratične razprave in plebiscitarno sprejeti med 
delavci in delovnimi ljudmi. Dopolnjevanje posameznih reši- 
tev, da bi le-te bile vse bolj v funkciji programa naših teženj in 
v funkciji učinkovitega sredstva spreminjanja obstoječ ih 
odnosov, je tudi potrebno, vendar pri tem moramo paziti, da 
ne izgubimo kriterijev, ki ta sistem opredeljujejo. Kriterij za 
spremembe oziroma dopolnjevanje sistema nam morajo 
predstavljati v ustavi opredeljeni temelji sistema socialističnih 
samoupravnih družbenoekonomskih odnosov na družbeno- 
lastninskih osnovah. Če bi te temelje spremenili, bi spremenili 
tudi osnove na katerih temeljijo družbenoekonomski odnosi. 

II. 

V komisiji za pripravo sprememb in dopolnitev poslovnika 
smo bili soočeni z nekaterimi vprašanji, ki bistveno vplivajo na 
proces oblikovanja delegatskih odloč itev, na vključevanje de- 
lovnih ljudi in občanov, delegacij in delegatov, družbenopoli- 
tičnih organizacij, izvršilnih, upravnih in strokovnih organov 
ter drugih družbenih subjektov v te procese. 

Med najpomembnejše prav gotovo sodi vprašanje o tem, 
kako se uresničujejo sklepi oziroma politika, ki jo sprejema 
skupščina s planskimi in drugimi akti in kako se uresničujejo 
zakoni in drugi splošni akti, sprejeti v skupščini. S tem v zvezi 
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je upravičena trditev, da se skupščina vse do nedavnega tudi 
sama ni dovolj usposabljala za nadzor nad izvrševanjem svo- 
jih odločitev in politike. To vprašanje se postavlja z vso 
ostrino prav sedaj, ko postavljamo v ospredje vprašanje odgo- 
vornosti za hitrejše odpravljanje neustreznih gospodarskih 
razmer in za dosledno izvrševanje politike gospodarske stabi- 
lizacije. Odgovor na to vprašanje seveda ni enostaven in tudi 
vzrokov za tako stanje je več , zlasti še, če upoštevamo dej- 
stvo, da so se vse skupščine družbenopolitičnih skupnosti, s 
tem pa tudi Skupščina SR Slovenije, dobršen del prvega in 
drugega mandata ukvarjale pretežno z usklajevanjem zako- 
nov z ustavo in z zakonskim urejanjem tistih družbenih odno- 
sov, ki doslej z zakonom niso bili urejeni. Šlo je za obsežno 
zakonodajno delo, s katerim so se urejali odnosi na posamez- 
nih področ jih družbene reprodukcije in družbenega življenja 
na ustavnih temeljih. 

Sicer obsežno in brez dvoma ustvarjalno delo skupščine na 
zakonodajnem področju se je razvijalo deloma tudi na račun 
uveljavljanja skupščine kot organa družbenega samouprav- 
ljanja in zlasti na račun njene nadzorne funkcije. 

Obsežno zakonodajno delo je sililo skupščino k temu, daje 
zlasti tej dejavnosti prilagajala tudi svoje oblike in metode 
dela, da je tej dejavnosti podrejala naloge izvršilnih in uprav- 
nih organov in svojih strokovnih služb. 

Pri tem pa je v premajhni meri prihajala do izraza funkcija 
skupščine kot organa družbenega samoupravljanja. Razlogi 
za takšno stanje niso le v premajhni iniciativnosti skupščine in 
drugih organov, pač pa tudi v siceršnjih težavah in problemih, 
s katerimi se srečujemo v postopku sporazumevanja in dogo- 
varjanja v temeljnih samoupravnih sredinah, posebej še pri 
dogovarjanju na področju družbenekonomskih odnosov. Iz 
dosedanjih izkušenj ter glede na poudarjeno potrebo pri 
uresničevanju te funkcije, se v poslovnik vgrajujejo tudi po- 
drobnejše določbe o sodelovanju skupščine v postopku druž- 
benega dogovarjanja. 

Glede na skorajšnjo zaokrožitev pravnega sistema v repu- 
bliki postaja funkcija skupščine kot organa družbenega nad- 
zorstva toliko pomembnejša in primarna. Bitka za uresniče- 
vanje te funkcije mora biti usmerjena v realizacijo družbeno- 
lastninskih odnosov in ustavnega sistema v celoti. Na tem 
področju se pojavljajo določeni odpori in uveljavljajo rešitve, 
ki se sicer proglašajo za intervencijske in začasne, v bistvu pa 
pomenijo odstopanje od sistema. Zavedajoč se pomena 
spremljanja stanja in uresničevanja politike in aktov, ki raz- 
kriva njihovo sposobnost in ustreznost, da naprednim druž- 
benim silam pomagajo spreminjati neustrezna družbena sta- 
nja in odnose, smo prav v zadnjem letu ob obravnavi poročila 
izvršnega sveta o uresničevanju resolucije o družbenoeko- 
nomski politiki v letu 1981 in ob ugotovitvi, da se ne uresniču- 
jejo poglavitni cilji in naloge iz te resolucije, v svojih sklepih 
zahtevali, da vsi gospodarski in družbenopolitični dejavniki 
ocenijo svoje ravnanje in predložijo skupščini poročila o 
uresničevanju nalog na njihovem področju. To smo storili v 
prepričanju, da so delegatske skupščine in delegacije tisti 
organi v našem političnem sistemu, ki so najbolj poklicani, da 
zagotovijo uresničevanje plana in prizadevanja za ekonomsko 
stabilizacijo, saj so prav one tiste, ki so sprejele planske akte. 
Taka usmeritev skupščine ne pomeni, da se zmanjšuje odgo- 
vornost izvršnega sveta in upravnih organov za stanje na 
posameznih področjih družbenih odnosov, amapak da se ob 
nezmanjšani odgovornosti teh organov povečuje in krepi od- 
govornost same skupščine in neposredna odgovornost tistih 
samoupravnih in drugih družbenih subjektov, ki so neposre- 
dni nosilci razvoja oziroma pravic in odgovornosti na posa- 
meznih družbenih področjih. Delo skupščine v drugem pol- 
letju letošnjega leta je bilo osredotočeno na preverjanje sta- 
nja na posameznih področjih, na obravnavanje poroč il posa- 
meznih nosilcev nalog. Tak način dela in znatno večja kon- 
kretnost omogoča delegatom še lažje in aktivnejše vključeva- 
nje v razprave. Te razprave so imele poziteven odmev v 
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temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih in v nji- 
hovih delegacijah, v občinskih skupščinah, družbenopolitič - 
nih organizacijah in drugih družbenih subjektih. Posledica 
takega načina je tudi odgovornejši odnos organov in organi- 
zacij do izvrševanja sprejete ekonomske politike v Skupšč ini 
SR Slovenije. To krepi tudi odgovornejši in ustvarjalnejši 
pristop delegatov v razpravah. Taka vsebina dela, ki bo v 
bodoče prav gotovo morala prevladovati v nadaljnjem delu 
skupščine, zahteva tudi določene spremembe in dopolnitve v 
organizaciji skupščinskega dela in v prilagajanju oblik in 
metod dela skupščine, zborov in delovnih teles. 

Med spremembami, ki naj prispevajo k takemu delu skup- 
šč ine, velja omeniti predlagane nove določbe o programira- 
nju dela skupščine. Deloma že uveljavljeni koncept programa 
dela skupščine kot skupnega programa družbenopolitične 
aktivnosti vseh odgovornih družbenih subjektov v republiki 
dobiva s spremembami in dopolnitvami poslovnika tudi svojo 
formalno potrditev. Program dela ne nastaja več  v ožjih struk- 
turah in službah skupščine in izvršnega sveta, ampak je rezul- 
tat procesa, v katerem se enakopravno srečujejo predlogi 
izvršnega sveta in upravnih organov s predlogi, pobudami in 
mnenji temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti ozi- 
roma njihovih delegacij, asociacij, združenega dela, občin- 
skih skupšč in, družbenopolitičnih organizacij, strokovnih in 
znanstvenih organizacij, organi v našem političnem sistemu, 
ki so najbolj poklicani, da zagotovijo uresničevanje plana in 
prizadevanja za ekonomsko stabilizacijo, saj so prav one tiste, 
ki so sprejele planske akte. Taka usmeritev skupščine ne 
pomeni, da se zmanjšuje odgovornost izvršnega sveta in 
upravnih organov za stanje na posameznih področjih družbe- 
nih odnosov, ampak da se ob nezmanjšani odgovornosti teh 
organov povečuje in krepi odgovornost same skupščine in 
neposredna odgovornost tistih samoupravnih in drugih druž- 
benih subjektov, ki so neposredni nosilci razvoja oziroma 
pravic in odgovornosti na posameznih družbenih področjih. 
Delo skupščine v drugem polletju letošnjega leta je bilo osre- 
dotočeno na preverjanje stanja na posameznih področjih, na 
obravnavanje poroč il posameznih nosilcev nalog. Tak način 
dela in znatno večja konkretnost omogoča delegatom še lažje 
in aktivnejše vključevanje v razprave. Te razprave so imele 
pozitiven odmev v temeljnih samoupravnih organizacijah in 
skupnostih in v njihovih delegacijah, v občinskih skupščinah, 
družbenopolitičnih organizacijah in drugih družbenih subjek- 
tih. Posledica takega načina je tudi odgovornejši odnos orga- 
nov in organizacij do izvrševanja sprejete ekonomske politike 
v Skupščini SR Slovenije. To krepi tudi odgovornejši in 
ustvarjalnejši pristop delegatov v razpravah. Taka vsebina 
dela, ki bo v bodoče prav gotovo morala prevladovati v nadalj- 
njem delu skupščine, zahteva tudi določene spremembe in 
dopolnitve v organizaciji skupščinskega dela in v prilagajanju 
oblik in metod dela skupščine, zborov in delovnih teles. 

Med spremembami, ki naj prispevajo k takemu delu skup- 
šč ine, velja omeniti predlagane nove določbe o programira- 
nju dela skupščine. Deloma že uveljavljeni koncept programa 
dela skupščine kot skupnega programa družbenopolitične 
aktivnosti vseh odgovornih družbenih subjektov v republiki 
dobiva s spremembami in dopolnitvami poslovnika tudi svojo 
formalno potrditev. Program dela ne nastaja več  v ožjih struk- 
turah in službah skupščine in izvršnega sveta, ampak je rezul- 
tat procesa, v katerem se enakopravno srečujejo predlogi 
izvršnega sveta in upravnih organov s predlogi, pobudami in 
mnenji temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti ozi- 
roma njihovih delegacij, asociacij, združenega dela, občin- 
skih skupščin, družbenopolitičnih organizacij, strokovnih in 
znanstvenih organizacij, ki je predmet delegatskega vpraša- 
nja, in možnost, da se ob takem vprašanju, kolikor je izraz 
širših interesov oziroma aktualnih družbenih vprašanj, pri- 
pravi splošna obravnava v zborih. 

Med pomembnejšimi spremembami in dopolnitvami po- 
slovnika so tudi določbe o rokih za obravnavo posameznih 
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zadev. Ti roki so sedaj v skladu z več inskim mnenjem delega- 
tov ob obravnavi osnutka sprememb in dopolnitev poslov- 
nika, podaljšani. Veljali naj bi predvsem za zakonodajne po- 
stopke, zlasti pri sistemskih zakonih v fazi predloga za izdajo 
in osnutek zakona. Zahteve po daljših rokih so bile izražene v 
vseh dosedanjih ocenah delovanja delegatskega sistema, ute- 
meljene pa so s tem, da delegacije v roku, ki določa sedanji 
poslovnik, ne morejo dovolj tehtno in odgovorno preveriti 
svojih stališč , se konzultirati z drugimi družbenimi subjekti in 
uskladiti vsa mnenja in poglede. V novem poslovniku pa je 
dana tudi možnost, da zbori skupščine s svojimi sklepi roke za 
obravnavo posameznih zadev skrajšajo, kar bo nujno po- 
trebno v primerih, ko bo skupščina obravnavala poročila o 
uresničevanju posameznih segmentov razvojne politike in 
posameznih vprašanj s področja uresničevanja tekoče gospo- 
darske politike. 

Ne smemo namreč prezreti potrebe, da mora biti skupščina 
sosobna tudi hitrega odzivanja in ukrepanja, zlasti kadar gre 
za reševanje vprašanj, ki jih narekuje neposredna družbena 
praksa. Do hitrih odločitev bo tudi v bodoče prihajalo, saj jih 
bosta zahtevala naš dinamičen razvoj in protislovja, ki obsta- 
jajo v naši družbi. V življenju namreč problemi nastajajo 
neodvisno od dogovorjenih rokov poslovnika in utečenih po- 
stopkov. Prav tako je pomembno, da je mogoče vsak sprejeti 
sklep na pobudo delegatov tudi spremeniti, če se pokaže, da 
ni dosegel namena, da sprejeta stališča niso v skladu z ustavo 
ali da je v škodo že sprejeti politični usmeritvi oziroma v 
škodo družbeni skupnosti. 

Razvejanost delegatskega sistema, preko katerega se obli- 
kujejo smernice in temeljna stališča za delo delegatov, nujno 
terja v postopku sporazumevanja in dogovarjanja ter obliko- 
vanja skupnih odločitev, da delovna telesa ugotavljajo skla- 
dnost oziroma različnost interesov v temeljnih samoupravnih 
organizacijah in skupnostih o predlogih temeljnih rešitev in s 
tem olajšajo sporazumevanje in usklajevanje v zborih pred 
končno odloč itvijo. K temu bodo prispevale tudi dvakratne 
obravnave pomembnejših sistemskih in razvojnih vprašanj na 
sejah delovnih teles, odprta pa je tudi večja možnost ustanav- 
ljanja občasnih in bolj kvalificiranih delovnih teles za prouč i- 
tev določenih vprašanj in za pripravo predloženih rešitev. Že v 
dosedanji praksi se je pokazalo, da so občasna delovna telesa 
hitrejše in temeljitejše kot stalna delovna telesa opravljala 
določene naloge, predvsem zato, ker je bil obseg njihovega 
dela manjši, sestavljena pa so bila iz delegatov, ki so globlje in 
temeljiteje obvladovali obravnavana vprašanja. Take metode 
skupščinskega dela bo potrebno razvijati naprej in se že ob 
sestavi programa oziroma periodičnih delovnih načrtov odlo- 
čati za način obravnave posameznih vprašanj v delovnih tele- 
sih. 

Pomembno funkcijo pri povezovanju delegacij in delegatov 
med seboj in z drugimi dejavniki političnega sistema za obli- 
kovanje temeljnih stališč in za oblikovanje predlogov rešitev 
bi morale uveljaviti konference delegacij. Za uresnič itev tega 
pa bi morala konferenca delegacij iz dosedanjih, skoraj izk- 
ljučno formalnih oblik povezovanja, namenjenih delegiranju 
skupnih delegatov, prerasti v uč inkovite oblike družbene kon- 
zultacije vseh zainteresiranih družbenih dejavnikov v temelj- 
nih organizacijah, skupnostih in občini, kar bo mogoče do- 
seč i le s tesnejšim povezovanjem s temeljnimi samoupravnimi 
organizacijami in skupnostmi, z njihovim ustreznejšim orga- 
niziranjem po interesnih področjih in z vključ itvijo družbeno- 
političnih organizacij, znanstvenih in strokovnih organizacij 
in drugih organiziranih družbenih subjektov v njihovo delo. 

Ena od funkcij republiške skupščine je tudi oblikovanje 
stališč za njene delegate oziroma za njeno delegacijo v 
Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ. Ta funkcija je 
toliko pomembnejša, saj se v njej izraža odgovornost naše 
republike za kreiranje skupne politike na ravni federacije. 
Tudi na tem področ ju se včasih srečujemo zaradi še neza- 
dostne razvitosti delegatskega sistema in samoupravnih so- 

cialističnih odnosov s pojavi, da se parcialni republiški inte- 
resi skušajo uveljaviti kot splošni interesi federacije. Taki 
parcialni interesi so največkrat izraz stališč republiških go- 
spodarsko-političnih struktur, ne pa prek delegatskega si- 
stema ugotovljenih interesov in potreb združenega dela ozi- 
roma celotne republike. Da bi odnosi v Zboru republik in 
pokrajin temeljili na še bolj neposrednih interesih delavskega 
razreda in delovnih ljudi v naši republiki, je potrebno pri 
obravnavanju aktov in politike, ki se oblikuje v Zboru republik 
in pokrajin, uveljaviti enaka načela delegatskega odločanja, 
kot veljajo za obravnavo republiških aktov, se pravi, da morajo 
tudi stališča, ki jih Skupščina SR Slovenije oblikuje za našo 
delegacijo v Zboru republik in pokrajin, izražati interese te- 
meljnih samoupravnih organizacij in skupnosti, zlasti interese 
združenega dela in splošne družbene interese in potrebe. S 
tem se povečuje tudi odprtost in demokratičnost pri oblikova- 
nju in usklajevanju stališč  ter krepi odgovornost, da se odloč i- 
tve v federaciji sprejemajo ob upoštevanju objektivnih poseb- 
nosti in s tem tudi različnih interesov v posameznih republi- 
kah in avtonomnih pokrajinah. Zato je zlasti pomembno do- 
sledneje uveljaviti dvofazni postopek sprejemanja aktov v 
Zboru republik in pokrajin. Tak način sprejemanja aktov omo- 
goča kvalitetno oblikovanje smernic in stališč za delegacijo, 
na drugi strani pa omogoča delegaciji, da lahko sproti sezna- 
nja skupščino s stališč i drugih republik in avtonomnih pokra- 
jin, z vsemi argumenti, ki omogočajo ali preprečujejo, da se 
doseže soglasje ob posameznih rešitvah, da se opravi širša 
politična konzultacija, ponovi razprava in v celoti prevzame 
odgovornost za stališče, ki bo kot stališče SR Slovenije obve- 
ljalo v postopku sporazumevanja v Zboru republik in pokrajin. 
Tak postopek omogoča skupščini kreativno in odgovorno 
vlogo pri oblikovanju skupnih rešitev v Zboru republik in 
pokrajin. Tem zahtevam sledi tudi predlog sprememb in do- 
polnitev poslovnika, ki postavlja delegacijo skupščine v Zboru 
republik in pokrajin v aktivnejšo vlogo, zlasti v tem smislu, da 
delegacija sproti obvešča zbore in delovna telesa skupščine o 
poteku usklajevanja stališč , predlaga nove usmeritve in stali- 
šča, ki naj prispevajo k iskanju sporazuma v Zboru republik in 
pokrajin ter ponovnemu preverjanju stališč , predlogov in rav- 
nanj v sleherni delegaciji. To naj omogoči, da bo oblikovanje, 
izražanje in usklajevanje stališč v celotnem procesu priprav- 
ljanja in sprejemanja najpomembnejših odloč itev na zvezni 
ravni potekalo preko delegatskega sistema v republiški skup- 
šč ini in hkrati tudi v Zboru republik in pokrajin Skupščine 
SFRJ, saj gre za tiste zakone iz pristojnosti federacije, o 
katerih je možna odloč itov le kot sporazum oziroma soglasje 
v Zboru republik in pokrajin, kjer torej ne more biti preglaso- 
vanja. 

V skladu s tem izhodiščem je potrebno obravnavati in 
presojati tudi osnutek poslovnika Zbora republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ, ki je prav tako v obravnavi na današnjih 
sejah zborov. Pri tem velja poudariti osnovno izhodišče, na 
katerega je opozorila komisija za pripravo sprememb in do- 
polnitev poslovnika Skupščine SRS, da morajo biti akti, ki jih 
Zbor republik in pokrajin sprejema v soglasju s skupščinami 
republik in pokrajin, v naši skupščini obravnavani vsaj v 
dvofaznem postopku, pri čemer morajo veljati za oblikovanje 
in izražanje stališč  delegacij in delegatov enake možnosti, kot 
pri sprejemanju republiških zakonov. Letak način obravnave 
teh aktov omogoča oblikovanje ustreznih stališč  in usmeritev 
za naše delegacije v Zboru republik in pokrajin in zagotavlja 
delovnim ljudem in občanom v republiki neposreden vpliv na 
odloč itve v federaciji. V osnutku poslovnika Zbora republik in 
pokrajin predlagani predhodni postopek ne more postati na- 
domestilo za dvofazni postopek obravnave aktov. Predhodni 
postopek se lahko uporablja le kot eno izmed oblik predho- 
dnega razč iščevanja spornih vprašanj in predhodnih konzul- 
tacij, nikakor pa ne kot fazo postopka, katere funkcija je 
sprejem predloga odloč itev. Te in še nekatere druge pri- 
pombe k osnutku poslovnika Zbora republik in pokrajin so 
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oblikovane v predlogu sklepa k temu aktu. Predlagam, da jih 
ob obravnavi te točke dnevnega reda današnjih sej podprete 
oziroma sprejmete. 

Z novo določbo poslovnika, da se v primerih, ko gre za 
poseben interes delovnih ljudi in občanov v republiki, tudi 
akti, ki jih sprejema Zvezni zbor Skupščine SFRJ, obravna- 
vajo v okviru SZDL Slovenije ali pa tudi v republiški skupščini, 
njenih zborih in delovnih telesih, se ureja način oblikovanja 
delegatskih stališč v republiki, ki naj omogočijo delogatom v 
tem zboru Skupščine SFRJ trdnejšo povezavo z njihovo dele- 
gatsko bazo in ustreznejše oblikovanje usmeritev za njihovo 
delo. 

Spremembe v poslovniku, ki se nanašajo na zakonodajni 
postopek, uveljavljajo novosti, ki naj tudi v delu skupščine 
izpeljejo načela in stališča, oblikovana ob sprejemanju reso- 
lucije o temeljih zakonodajne politike republike oziroma ob 
sprejemanju stališč in sklepov o uresničevanju te resolucije, 
kakor tudi novosti, ki so se na podlagi teh aktov oblikovale v 
praksi delovanja skupščine, njenih zborov in delovnih teles. 

Dopolnjene so določbe poslovnika, ki se nanašajo na pred- 
log za izdajo zakona kot tudi na zahtevo za izdajo zakona, pri 
čemer naj o slednjem odločajo pristojni zbori skupščine na 
podlagi mnenj delovnih teles. Vse to naj zagotovi, ob nekate- 
rih drugih spremembah, da se že v predhodni obravnavi 
oziroma v prvi fazi zakonodajnega postopka v čimveč ji meri 
oblikujejo delegatska stališča o temeljnih vprašanjih bodoče 
zakonske ureditve in tako omogoč i, da se v nadaljnjih fazah 
zakonodajnega postopka olajša usklajevanje stališč in intere- 
sov delegacij. V interesu širšega preverjanja interesov in sta- 
lišč delegacij in večje možnosti njihovega usklajevanja po- 
slovnik izrecno ureja tudi odložitev in prekinitev obravnave 
posameznega akta na predlog predlagatelja. Na podlagi do- 
sedanjih izkušenj in potreb prakse sta v poslovniku tudi 
izrecno opredeljena umik akta v različnih fazah sprejemanja 
ter določeni pogoji za izvedbo skrajšanega postopka za spre- 
jemanje zakonov. V poslovniku se tudi spreminja sedanja 
določba, ki obvezuje, da mora delegata, ki ne vloži amand- 
maja 14 dni pred sejo podpreti še najmanj 9 delegatov. Spre- 
membe naj zagotovijo, da delegat po preteku 10-dnevnega 
roka do seje zbora ne bi mogel več vložiti amandmaja, razen 
iz posebno utemeljenih razlogov, o katerih naj bi zbor posebej 
razpravljal in določ il, ali bo tak amandma obravnaval ali ne. Ta 
sprememba naj prispeva k temu, da se delegacije in delovna 
telesa pravočasno lahko seznanijo z amandmaji in se o njih 
posvetujejo v delegatski bazi in se do njih opredelijo, s č imer 
bi bilo olajšano usklajevanje stališč na sejah zborov oziroma 
omogoči, da se že v razpravi o tem, ali naj se zakasneli 
amandma obravnava ali ne, v več ji m^ri pojasnijo razlogi zanj. 
Takšno spremembo omogočajo tudi daljši poslovniški roki za 
obravnavo aktov in drugih gradiv v delegatski bazi, kar olaj- 
šuje pravočasno predlaganje amandmajev. 

Po sedanjih določbah poslovnika je Komisija Skupščine SR 
Slovenije za vloge in pritožbe pristojna obravnavati zahteve za 
izdajo zakona, ki jih vložijo samoupravne organizacije in 
skupnosti, društva in občani. Ker gre dejansko za pristojnost 
zborov in skupščine, da odločajo o takšnih zahtevah, naj bi po 
predlagani spremembi predsednik zbora poslal takšno za- 
htevo v mnenje pristojnim delovnim telesom, ki bi zahtevo 
ocenila in predlagala nadaljnji postopek, ali pa zadevo odklo- 
nila. Predsednik zbora bi o tem obvestil predlagatelja, ki pa bi 
imel možnost, da pri svoji zahtevi vztraja. V takem primeru bi 
o tej zahtevi dokončno odloč il pristojni zbor. 

Glede enakopravnega odločanja skupšč in samoupravnih 
interesnih skupnosti za območje republike s področja druž- 
benih dejavnosti z zbori skupšč ine, je osnutek ponujal dve 
možni rešitvi: po prvi naj bi se pristojnosti skupščin samo- 
upravnih interesnih skupnosti za območje republike določile 
v poslovniku na podlagi določb ustave in poslovnika o pristoj- 
nosti posameznih zborov skupščine. Po drugi pa naj bi se 
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določbe poslovnika, ki urejajo enakopravno odločanje skup- 
šč in samoupravnih interesnih skupnosti za območje repu- 
blike s pristojnimi zbori skupščine črtale, in bi bilo s progra- 
mom dela zbora predvideno, katere zakone in druge splošne 
akte bo posamezna skupščina samoupravne interesne skup- 
nosti za območje republike sprejemala enakopravno z zbori 
Skupščine SR Slovenije. V vseh razpravah je bila podprta 
druga rešitev, ki je upoštevana tudi v predlaganih spremem- 
bah in dopolnitvah poslovnika. 

Spremembe in dopolnitve poslovnika podpirajo tudi hitrejši 
razvoj racionalnih in uč inkovitih oblik obveščanja delegacij 
in delegatov in vseh delovnih ljudi in občanov. 

Načelo javnosti dela skupščine zahteva na eni strani boljšo 
organiziranost skupščine in razvijanje informativno-doku- 
mentacijske dejavnosti, po drugi strani pa več jo angažiranost 
predstavnikov sredstev javnega obveščanja, zlasti pri sprem- 
ljanju dela delegacij in delegatov v začetnih fazah odločanja. 
Spremembe in dopolnitve poslovnika omogočajo tesnejšo 
delovno povezanost med uredništvom Poročevalca in sredstvi 
javnega obveščanja, zlasti še na regionalni in lokalni ravni, pri 
čemer je treba dati poudarek zlasti posredovanju informacij, 
ki nastajajo po objavi gradiv v procesu razprave in odločanja v 
delegacijah, delovnih telesih in zborih skupščine. Prav tako je 
predvidena ustreznejša uporaba skupščinske dokumentacije 
za potrebe delegatskega obveščanja in za delo sredstev jav- 
nega obveščanja. 

Medtem ko poslovnik razširja obveznosti in odpira poti 
novim, uč inkovitim in racionalnim metodam obveščanja ter 
boljši organiziranosti ob razpoložljivih kadrih in sredstvih v 
skupščini, pa seveda smemo in moramo pričakovati tudi 
ustrezen odziv v uredništvih tiska in RTV, kjer naj bi ob 
programih dela skupščine nastajale nove pobude, zamisli in 
načrti za boljše spremljanje dela v delegatskem skupšč in- 
skem sistemu. 

Nova določba, ki jo prinaša predlog sprememb in dopolni- 
tev poslovnika je poglavje o pravicah in dolžnostih delegatov 
skupščine, ki jih skupščina delegira v organe upravljanja 
samoupravnih organizacij in skupnosti ali jih imenuje za 
člane teh organov. Bistvo predlaganih določb je v tem, da se 
delegati skupšč ine, ki jih ta delegira v organe upravljanja 
samoupravnih organizacij in skupnosti oziroma kijih imenuje 
za člane teh organov, opredeljujejo pri delu v teh organih v 
skladu s smernicami, ki so jih zbori oziroma delovna telesa 
dolžni oblikovati za njihovo delo v teh organih. 

Predlog sprememb in dopolnitev poslovnika vsebuje, v 
skladu s sprejetimi ustavnimi amandmaji, tudi določbe o 
trajanju mandatne dobe in omejitve ponovne izvolitve za 
nekatere skupščinske funkcionarje kot npr. za predsednike in 
podpredsednike zborov, predsednike delovnih teles skup- 
šč ine in zborov, generalnega sekretarja skupščine in njego- 
vega namestnika. Dopolnjene so tudi določbe o razglasitvi 
izvolitve predsedstva republike. 

III. 

Poslovnik Skupščine SR Slovenije enotno ureja vprašanja, 
ki so pomembna za delo skupščine in ki jih je treba upoštevati 
pri delu kateregakoli zbora. Poslovniki zborov se zato omeju- 
jejo le na tista organizacijska in proceduralna vprašanja, ki so 
značilna samo za posamezen zbor. V postopku spreminjanja 
in dopolnjevanja poslovnikov zborov bi morali, poleg usklaje- 
vanja s poslovnikom skupšč ine, skrbno pretehtati doslej 
spoznanje posebnosti vsakega zbora in jih na ustrezen način 
opredeliti v teh poslovnikih. 

Da bi lahko uveljavili Zbor združenega dela kot enega od 
pomembnih vzvodov, ki mora z iskanjem skupnih interesov v 
skupščinskih odločitvah spodbujati proces integracije druž- 
benega dela v socialistično samoupravno združeno delo, bo 
potrebno za izvedbo teh nalog ustrezneje opredeliti nač in in 
vsebino dela Zbora združenega dela tudi v poslovniku zbora. 
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Ob pripravi poslovnika bo tako potrebno posebno pozornost 
posvetiti zlasti naslednjim vprašanjem: 

Ustava daje Zboru združenega dela posebno vlogo s tem, 
ko določa, da odločitev o izloč itvi dela dohodka za skupne in 
splošne družbene potrebe ter o namenu in obsegu sredstev 
za te potrebe ne more biti sprejeta, če je ne sprejme Zbor 
združenega dela. Ta specifična vloga zbora v praktičnem 
izvajanju ni jasno izražena. Zato bi bilo potrebno bolj pouda- 
riti pomen in odgovornost Zbora združenega dela, kadar gre 
za odločanje o izločanju dohodka. K temu je mogoče prispe- 
vati med drugim tudi z aktivnejšim in odgovornejšim odno- 
som delegacij in delegatov do vprašanj, ki jih obravnavajo na 
zboru. Potrebno pa bi bilo tudi v poslovniku zbora opredeliti 
postopek, ki bi zagotavljal, da bi Zbor združenega dela v 
takšnih primerih še s posebno pozornostjo odločal o teh 
vprašanjih. 

Nadalje bi bilo potrebno v poslovniku Zbora združenega 
dela posebej poudariti njegovo vlogo glede sprotnega aktiv- 
nega spremljanja uresničevanja sprejete politike, planskih in 
drugih aktov, ugotavljanja in analiziranja neskladij med dogo- 
vorjeno politiko in ekonomskimi gibanji. Zlasti velja razmisliti, 
kako uveljaviti vlogo Zbora združenega dela, kadar gre za 
bistvene motnje v reprodukciji. Nadalje bo potrebno posebno 
pozornost posvetiti spremljanju uresničevanja družbenoeko- 
nomskih odnosov na področjih samoupravnih interesnih 
skupnosti materialne proizvodnje, saj bo v prihodnje Zbor 
združenega dela od teh samoupravnih interesnih skupnosti 
zahteval sproti poročanje o stanju na posameznih področ jih, 
o izpolnjevanju planskih nalog, o razpolaganju s sredstvi za 
razširjeno reprodukcijo in podobno. V zvezi s tem bi bilo 
potrebno predvideti, kako naj se zbor aktivno vključ i v te 
naloge, zlasti po kakšnem postopku naj ugotavlja vzroke za 
neskladje, odgovornost za posledice ter sprejema ukrepe, ki 
naj to skladnost zagotavljajo. 

Zbor združenega dela bo moral v več ji meri prevzeti funk- 
cijo pobudnika in usklajevalca samoupravnega sporazumeva- 
nja in družbenega dogovarjanja o vprašanjih skupnega po- 
mena za organizacije združenega dela. Razvijanje samou- 
pravnega prava in postopno deetatiziranje normativnega ure- 
janja družbenih odnosov v združenem delu ima poseben 
pomen tudi za funkcijo in položaj Zbora združenega dela v 
delegatskem skupščinskem sistemu. Zbor združenega dela 
ima pomembno vlogo v postopku sporazumevanja in dogo- 
varjanja, zlasti v procesu družbenega planiranja, kjer je druž- 
beno dogovarjanje in samoupravno sporazumevanje temelj 
za usmerjanje in usklajevanje splošne smeri razvoja gospo- 
darstva in družbenih dejavnosti na območju republike. Pri 
tem je zlasti pomembna vloga spremljanja izvajanja dogovo- 
rov in sporazumov, čemur bo potrebno v prihodnje dati 
osrednje mesto pri delu Zbora združenega dela. Za izvedbo 
teh nalog bo potrebno v poslovniku zbora predvideti takšen 
postopek, ki bo zagotovil uč inkovito delo na tem področju. 

Poslovnik Zbora občin bo moral opredeliti nekatera vsebin- 
ska razmerja in odnose v postopku usklajevanja, sporazume- 
vanja in dogovarjanja pri oblikovanju odločitev, ki so po- 
membna za delovne ljudi in občane v krajevnih skupnostih 
oziroma občinah. 

V poslovniku Zbora občin bo torej potrebno v več ji meri 
poudariti specifično vlogo tega zbora, ne le z vidika formal- 
nega postopka, pač pa glede vsebinskega usklajevanja sta- 
lišč , ki jih oblikujejo občinske skupščine kot konference dele- 
gacij, izjemoma pa skupine delegatov za delegiranje v ta zbor. 

Nov način programiranja dela bo zahteval tudi ustrezne spre- 
membe poglavja o programiranju dela zbora, zlasti z vidika 
vključevanja občinskih skupšč in kot konferenc delegacij za 
Zbor občin Skupščine SR Slovenije v programiranje dela 
zbora. Prav tako pa bo v poslovniku zbora potrebno predvi- 
deti tudi možne oblike usklajevanja stališč  v delovnih telesih 
zbora, kar bo terjalo tudi ustrezne spremembe poglavja o 
delovnih telesih. Poslovnik zbora bo namreč moral v določ- 
bah o sklicu sej in vabljenju na seje predvideti tudi oblike, 
kako zagotoviti tak način dela delovnih teles, da se bodo v 
njihovo delo lahko čimbolj uč inkovito vključevale tudi občin- 
ske skupščine preko svojih zborov. 

V poslovniku Družbenopolitičnega zbora bi bilo treba pro- 
gramiranje dela zbora bolj prilagoditi njegovi funkciji. Na 
podlagi kriterijev, opredeljenih v poslovniku, bi morala biti v 
programu dela Družbenopolitičnega zbora na ustrezen način 
opredeljena vprašanja, o katerih poteka v družbenopolitičnih 
organizacijah široka razprava in h katerim dajejo te organiza- 
cije usmeritve. Kolikor zbor za obravnavo takih vprašanj ni 
formalno pristojen, mora v zborih skupščine taka stališča 
uveljavljati kot zainteresiran zbor. 

Ob pripravi sprememb in dopolnitev poslovnika Družbeno- 
političnega zbora bi kazalo temeljito prouč iti sedanji način 
sprejemanja odloč itev v tem zboru, ki se v ničemer ne razli- 
kuje od teh postopkov v Zboru združenega dela in Zboru 
občin. Pri tem bi bilo treba izhajati od ugotovitve, da je 
osnovni pogoj, da Družbenopolitični zbor o določeni zadevi 
sploh odloča, usklajenost stališč družbenopolitičnih organi- 
zacij glede bistvenih elementov obravnavane zadeve. Odloča- 
nje v Družbenopolitičnem zboru ne more dopuščati preglaso- 
vanja delegatov posamezne družbenopolitične organizacije, 
zlasti kadar gre za odloč ilna sistemska vprašanja in vprašanja 
razvojne politike. 

Odloč itve v Družbenopolitičnem zboru bi torej morale slo- 
neti na soglasju vseh delegatov, bistvene razlike v stališč ih pa 
bi morale biti razlog, da se vprašanje ponovno prouč i v 
posamezni družbenopolitični organizaciji ali v Republiški 
konferenci Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije. 

★ ★ ★ 

Poglavitni cilj predlaganih sprememb in dopolnitev poslov- 
nika skupščine je neposrednejše, uč inkovitejše in odgovor- 
nejše vključevanje delegacij in delegatov v pripravljanje in 
sprejemanje skupščinskih odloč itev. Predlagane spremembe 
naj bi odpravile slabosti in pomanjkljivosti pri delu skupščine, 
ki so se pogosto neposredno izražale tudi pri delu delegacij in 
delegatov, zlasti tiste, ki so pri delegacijah in delegatih pora- 
jale občutek, da s svojim delom ne morejo bistveno vplivati na 
oblikovanje in sprejemanje odloč itev. Predlagane spremembe 
bodo tako tudi prispevale k več ji demokratizaciji sprejemanja 
odloč itev. 

Sedanje družbenoekonomske razmere in sedanji družbe- 
noekonomski in družbenopolitični odnosi zahtevajo od vseh 
družbenih dejavnikov, zlasti pa še od skupščine, to se pravi od 
delegacij in delegatov, kar največje napore pri oblikovanju 
političnih odločitev, pomembnih za doseganje ekonomskih in 
političnih ciljev naše socialistične samoupravne družbe. Ne 
sicer najbolj pomembno, pa vendarle potrebno sredstvo za 
uresnič itev teh nalog je tudi poslovnik skupščine, katerega 
spremembe in dopolnitve so danes pred nami; zato predla- 
gam, da jih sprejmete. 

priloga poročevalca 7 



I 

' 

■ 

- 
, 

' 
. 

. 

          
. =»- 



POSLOVNIK 

Skupšč ine Socialistične republike Slovenije 

Na podlagi 3. točke 341. člena in 361. člena ustave 
Socialistične republike Slovenije je Skupščina Socia- 
listične republike Slovenije na sejah Zbora združenega 
dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora dne 
16. decembra 1981 sprejela spremembe in dopolnitve 
poslovnika Skupščine Socialistične republike Sloveni- 
je, katerega integralno besedilo se glasi: 

POSLOVNIK 
Skupščine Socialistične republike Slovenije 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
Delo in organizacijo Skupščine SR Slovenije (v 

nadaljnjem besedilu: skupščina) urejajo poslovnik 
skupščine in poslovniki zborov. 

Vsak zbor si predpiše svoj poslovnik, ki določa, v 
skladu z določbami tega poslovnika, pravila za delo 
in organizacijo zbora in njegovih delovnih teles. 

Komisije in druga delovna telesa skupščine delajo 
po določbah tega poslovnika, lahko pa si predpišejo v 
skladu s tem poslovnikom svoj poslovnik. 

Delovna telesa zborov delajo po tem poslovniku 
in poslovniku zbora, ki je delovno telo ustanovil, lahko 
pa si v skladu s tem poslovnikom in poslovnikom svo- 
jega zbora predpišejo svoj poslovnik. 

2. člen 
Skupščine samoupravnih interesnih skupnosti za 

območje republike enakopravno odločajo s pristoj- 
nimi zbori o vprašanjih iz pristojnosti skupščine v 
skladu z ustavo SR Slovenije, z zakoni, s tem poslov- 
nikom in s svojimi poslovniki, ki morajo biti v skladu 
s tem poslovnikom. 

3. člen 
Pravice in dolžnosti Izvršnega sveta Skupščine 

SR Slovenije (v nadaljnjem besedilu: izvršni svet), 
odnosi, njegova odgovornost in druga razmerja med 
izvršnim svetom in skupščino se uresničujejo na način, 
ki ga določajo ustava SR Slovenije, zakon in ta po- 
slovnik. 

4. člen 
Skupščina sodeluje s Predsedsitvom republike glede 

temeljnih političnih vprašanj iz njene pristojnosti. 

'5. člen 
Skupščina in njena telesa sodelujejo z občinskimi 

skupščinami, skupnostmi občin in skupnimi organi 
občinskih skupščin ter skupščinami skupnosti občin 
kot posebnih družbenopolitičnih skupnosti v postopku 
sprejemanja zakonov in drugih splošnih aktov in v 
drugih zadevah iz svoje pristojnosti, izmenjujejo z 
njimi mnenja, predloge in stališča in razvijajo druge 
oblike medsebojnega sodelovanja v zadevah, pomemb- 
nih za republiko in občine. 

6. člen 
Skupščina in njena 'telesa se vključujejo v delo 

Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ (v na- 
daljnjem besedilu: Zbor republik in pokrajin) in nje- 
govih teles v postopku dajanja soglasij k zakonom 
oziroma drugim splošnim aktom, za katere je po 
ustavi SFRJ določeno, da jih sprejema ta zbor na 
podlagi soglasja skupščin republik in skupščin avto- 
nomnih pokrajin. 

Skupščina iin njena telesa sodelujejo z Zveznim 
zborom Skupščine SFRJ in njegovimi telesi v zadevah 
iz njegove pristojnosti. 

Skupščina in njena telesa sodelujejo v drugih za- 
devah, ki so pomembne za federacijo in republiko, 
tudi s Skupščino SFRJ in njenimi telesi. 

7. člen 
Skupščina sodeluje s Predsedstvom SFRJ v zade- 

vah, ki so v okviru pravic in dolžnosti obeh organov 
skupnega pomena. 

V zadevah iz prvega odstavka tega člena sode- 
luje skupščina tudi s članom Predsedstva SFRJ iz 
SR Slovenije ter ga obvešča o vprašanjih iz svoje pri- 
stojnosti, ki so pomembna za opravljanje njegove 
funkcije. 

8. člen 
Skupščina in njena telesa sodelujejo pri uresni- 

čevanju svojih nalog tudi s skupščinami drugih re- 
publik in avtonomnih pokrajin. 

9. člen 
Skupščina in njena telesa delajo tako, da omo- 

gočajo uresničevanje vloge družbenopolitičnih organi- 
zacij pri uveljavljanju delegatskih odnosov in delu 
skupščine. 

10. člen 
Na skupnem zasedanju vseh zborov lahko skup- 

ščina skupaj z organi družbenopolitičnih organizacij v 
republiki obravnava zadeve, ki so splošnega pomena 
za republiko. 

Pobudo za obravnavanje zadev iz prejšnjega od- 
stavka rtega člena lahko da Republiška konferenca So- 
cialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije ali vod- 
stvo druge družbenopolitične organizacije v republiki, 
Predsedstvo republike, zbor skupščine in predsedstvo 
skupščine. 

11. člen 
Zaradi usklajevanja posebnih in skupnih intere- 

sov in reševanja drugih zadev skupnega pomena sode- 
lujejo skupščina in njena telesa pri izvajanju svojih 
nalog s skupščinami samoupravnih interesnih skup- 
nosti za območje republike. 

12. člen 
Skupščina pri uresničevanju svojih nalog omogoča 

Gospodarski zbornici Slovenije, raziskovalnim orga- 
nizacijam in drugim samoupravnim organizacijam in 
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skupnostim, družbenim organizacijam in društvom ter 
znanstvenim in strokovnim delavcem vključevanje y 
delo zborov in delovnih iteles. 

13. člen 
Skupščina in njena telesa poslujejo v slovenskem 

jeziku. 
Vsak delegat ima pravico govoriti v jeziku svojega 

naroda. 
Govori v jezikih drugih jugoslovanskih narodov 

in italijanske in madžarske narodnosti se prevedejo v 
slovenski jezik. 

14. člen 
Delo skupščine je javno. 
Javnost se lahko omeji ali izključi samo, če tako 

odloči zaradi splošnih koristi skupščina, zbor ali njuno 
delovno telo. 

15. člen 
Skupščino predstavlja njen predsednik. 

16. člen 
Skupščina dela stalno. 
Letni odmor akupščine se določi z letnim progra- 

mom dela oziroma s sklepi zborov. 
Zaradi posebnih razlogov lahko predsednik skup- 

ščine tudi med letnim odmorom skliče skupno sejo vseh 
zborov; predsednik zbora, komisije skupščine, odbora 
zbora oziroma drugega delovnega telesa skupščine in 
zbora pa sejo zbora oziroma delovnega telesa. 

17. člen 
Skupščina ima svoj pečat. 
Pečat ima v sredini grb Socialistične republike 

Slovenije, okrog grba pa napis »Skupščina Socialistič- 
ne republike Slovenije«. 

Skupščinski pečat hrani generalni sekretar skup- 
šč ine. 

II. DELEGACIJE IN DELEGATI 

18. člen 
Za uresničevanje ustavnih pravic delovnih ljudi in 

občanov in za njihovo organizirano delo in odločanje 
v skupščini ureja -ta poslovnik pogoje za delo ter 
pravice in dolžnosti njihovih delegacij in delegatov. 

1. Pogoji ?a delo 

19. člen 
Delo skupščine mora biti organizirano tako, da 

omogoča: 
— da delovni ljudje in občani, organizirani v 

temeljne samoupravne organizacije in skupnosti in v 
družbenopolitične organizacije, uveljavljajo v skup- 
ščini svoje interese in potrebe in s sporazumevanjem 
in dogovarjanjem opredelujejo skupne in splošne druž- 
bene interese in potrebe ter na ta način uresničujejo 
svoje pravice, dolžnosti in odgovornosti pri opravlja- 
nju funkcij skupščine; 

— da določajo delegacije temeljna stališča, izha- 
jajoč iz interesov, potreb in smernic delovnih ljudi 
in občanov, organiziranih v temeljnih samoupravnih 
organizacijah in skupnostih, upoštevajoč interese dru- 
gih samoupravnih organizacij in skupnosti in splošne 
družbene interese in potrebe, medsebojno sodelujejo 
v konferencah delegacij in na druge načine pri obli- 

kovanju skupnih stališč in predlogov možnih rešitev 
za delo delegatov v skupščini; 

— da konferenca Socialistične zveze delovnega 
ljudstva Slovenije, v kateri so združene družbeno- 
politične organizacije, lahko opravlja funkcijo delega- 
cije za delegate v družbenopolitičnem zboru in obli- 
kuje temeljna stališča o pomembnejših vprašanjih na- 
daljnjega razvoja družbe in socialističnih samouprav- 
nih odnosov; 

— da zbori ter komisije skupščine, odbori zborov 
in druga delovna telesa skupščine in zborov (v nadalj- 
njem besedilu: delovna telesa) obravnavajo pobude, 
predloge, mnenja in pripombe, ki jih delovni ljudje in 
občani izražajo v temeljnih samoupravnih organizaci- 
jah in skupnostih in družbenopolitičnih organizacijah 
in se nanašajo na delo skupščine; ugotavljajo in ob- 
ravnavajo stališča in pobude delegacij in konferenc 
delegacij glede posameznih zadev, o katerih odločajo 
zbori, razloge zanje in stopnjo doseženega soglasja; 
pripravljajo, proučujejo in obravnavajo predloge za 
sprejem aktov skupščine, pri čemer skrbijo zlasti, da 
so stališča delegacij in stališča, ki so se izoblikovala v 
zborih, izražena v predloženih aktih oziroma predvide- 
nih rešitvah; 

— da lahko družbenopolitične organizacije, zdru- 
žene v Socialistični zvezi delovnega ljudstva Slovenije 
kot fronti vseh organiziranih socialističnih sil, zago- 
tavljajo družbenopolitične pogoje za delovanje delega- 
cij, usklajevanje njihovih temeljnih stališč , usmerja- 
nje razprave delovnih ljudi in občanov, zagotavljajo 
obveščenost delovnih ljudi in občanov, zavzemajo po- 
litična stališča in s tem prispevajo, da delegacije in 
delegati kar najbolj odgovorno opravljajo svoje delo. 

20. člen 
Pred odločanjem morajo biti zbori skupščine se- 

znanjeni s stališči, ki so se izoblikovala v delegacijah 
in konferencah delegacij o zadevah, o katerih odločajo 
ter o razlogih za predlagane rešitve. 

21. člen 
Delo skupščine mora biti organizirano tako, da so 

delovni ljudje in občani v temeljnih samoupravnih or- 
ganizacijah in skupnostih obveščeni o vseh zadevah, 
ki jih obravnava skupščina, o njenem delu ter o odlo- 
čitvah in stališčih. V ta namen skupščina izdaja po- 
sebno glasilo — »Poročevalec Skupščine SR Slovenije 
in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in dele- 
gate« (v nadaljnjem besedilu: poročevalec). O tem 
seznanja skupščina delovne ljudi in občane tudi prek 
sredstev javnega obveščanja in informacij sko-doku- 
mentacijskega centra v republiki. 

22. člen 
Delegacije temeljnih samoupravnih organizacij in 

skupnosti ter družbenopolitičnih organizacij morajo 
biti seznanjene zlasti z vsemi zadevami, ki jih ob- 
ravnavajo zbori oziroma skupščine samoupravnih in- 
teresnih skupnosti za območje republike, kadar ena- 
kopravno odločajo s pristojnimi zbori; s splošnimi 
zadevami politike na vseh področjih dejavnosti skup- 
šč ine, z izvajanjem politike, začrtane v družbenih 
planih in drugih aktih skupščine in z izvrševanjem za- 
konov in drugih aktov skupščine; s smotri in razlogi, 
zaradi katerih se predlaga obravnava posameznih za- 
dev v skupščini ali sprejema zakon ali drug akt skup- 
šč ine; s temeljnimi razmerji, ki naj jih urejajo ti akti. 
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skupaj ž možnimi alternativnimi rešitvami, kako lahko 
vplivajo te rešitve na interese delovnih ljudi na posa- 
meznih področjih združenega dela oziroma na interese 
delovnih ljudi in občanov v krajevnih skupnostih, 
samoupravnih interesnih skupnostih ter na skupne in 
splošne družbene interese in potrebe; z drugimi dejsitvi 
in podatki, ki so pomembni za zavzemanje njihovih te- 
meljnih stališč in za delo delegatov v skupščini; z 
delom izvršnega sveta ter republiških upravnih orga- 
nov in organizacij. 

O zadevah iz prejšnjega odstavka tega člena obve- 
šča skupščina delegacije temeljnih samoupravnih or- 
ganizacij in skupnosti, ter družbenopolitičnih orga- 
nizacij. 

23. člen 
Besedilo aktov in drugih gradiv in povzetki aktov 

in drugih gradiv, ki se obravnavajo v zborih, morajo 
biti pripravljeni tako, da omogočajo delovnim ljudem 
in občanom v temeljnih samoupravnih organizacijah 
in skupnostih in delegacijam določanje smernic in za- 
vzemanje temeljnih stališč za delo delegatov v skup- 
šč ini. 

Besedila aktov in drugih gradiv, ki se nanašajo na 
položaj in posebne pravice italijanske in madžarske 
narodnosti • in njunih pripadnikov, se prevedejo v je- 
zike teh narodnosti. Drugi akti in gradiva se prevedejo 
v italijanski in madžarski jezik na predlog komisije 
skupščine za narodnosti; o tem odločajo pristojni 
zbori. 

Besedilo aktov in drugih gradiv in povzetke pri- 
pravlja predlagatelj. 

Besedila aktov in drugih gradiv, ki se obravnavajo 
v zborih, se objavljajo v »Poročevalcu« oziroma se 
pošiljajo delegacijam in delegatom bodisi v celotnem 
besedilu bodisi v povzetku besedila. 

Člani delegacij temeljnih samoupravnih organi- 
zacij in skupnosti so praviloma obveščeni s povzetkom 
besedila aktov in drugih gradiv, ki so v obravnavi v 
zborih skupščine. 

Celotno besedilo aktov in drugih gradiv, ki so v 
obravnavi v zborih in ki so potrebna za pripravo sta- 
lišč in za delo, sporazumevanje in odločanje delegatov 
v zborih, se pošilja: občinskim skupščinam oziroma 
zborom združenega deda občinskih skupščin in sku- 
pinam delegatov za delegiranje delegatov v zbor zdru- 
ženega dela skupščine (v nadaljnjem besedilu: skupina 
delegatov); delegatom družbenopolitičnega zbora skup- 

. šč ine; skupščinam samoupravnih interesnih skupnosti 
za območje republike, kadar enakopravno odločajo s 
pristojnimi zbori skupščine; članom pristojnih delov- 
nih teles, članom delegacije skupščine v Zboru repub- 
lik in pokrajin in delegatom iz SR Slovenije v Zvez- 
nem zboru Skupščine SFRJ; družbenopolitičnim or- 
ganizacijam v republiki in Gospodarski zbornici Slo- 
venije. Celotno besedilo aktov in drugih gradiv se 
lahko pošilja tudi drugim zainteresiranim samou- 
pravnim organizacijam in skupnostim. 

V sredstvih javnega obveščanja se objavljajo pro- 
grami dolgoročnega razvoja in družbeni plan SR 
Slovenije ter celotno besedilo aktov in drugih gradiv 
o zadevah, ki se dajejo v javno obravnavo ali na re- 
ferendum. 

V sredstvih javnega obveščanja se objavljajo tu- 
di celotna besedila aktov in drugih gradiv, ki se na- 
našajo na politiko družbenoekonomskega razvoja in 
na temeljna sistemska vprašanja in druga gradiva, če 
tako odloči zbor. 
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24. člen 
Da se lahko člani delegacij, delegati, družbenopo- 

litične organizacije ter delovni ljudje in občani bolj 
seznanijo z informativnim in dokumentacijskim gra- 
divom, ki ga pripravljajo in zbirajo telesa in službe 
skupščine ter izvršni svet, republiški upravni organi 
in organizacije iter samoupravne interesne skupnosti 
v zvezi z zadevami, ki jih obravnava skupščina, za- 
gotavlja skupščina to gradivo informativno-dokumen- 
tacijskim centrom pri občinskih skupščinah in dru- 
gim ustreznim informativno-dokumentacijskim cen- 
trom. V ta namen sodeluje dokumentacijska služba 
skupščine z informativno-dokumentacijskimi centri 
pri občinskih skupščinah in z drugimi ustreznimi in- 
formativno-dokumentacij skimi centri. 

Delegati v zboru in člani delovnih teles imajo pra- 
vico vpogleda v informativno-dokumentacijsko gradi- 
vo, ki ga pripravljajo in zbirajo delovna telesa skup- 
šč ine in zborov in Službe skupščine. 

Delegati v zboru in člani delovnih teles imajo 
pravico zahtevati od služb skupščine dopolnilna ob- 
vestila in strokovno pomoč v zvezi s posameznimi za- 
devami, ki so na dnevnem redu seje zbora in delov- 
nega telesa, v katerega so poslani oziroma izvoljeni. 
Službe skupščine v ta namen sodelujejo s strokovni- 
mi službami občinskih skupščin, samoupravnih inte- 
resnih skupnosti in s strokovnimi službami drugih or- 
ganizacij in skupnosti in se medsebojno obveščajo. 

25. člen 
Za izmenjavo mnenj in spodbujanje aktivnosti 

lahko delegati razvijajo različne oblike medsebojne- 
ga sodelovanja in se dogovarjajo o pogojih za izpol- 
njevanje svojih delegatskih pravic in dolžnosti. 

Za medsebojno sodelovanje delegatov zagotavlja 
skupščina prostore in druge pogoje za delo. 

26. člen 
Temeljne samoupravne organizacije in skupnosti 

zagotavljajo delegaciji v skladu s svojimi splošnimi 
samoupravnimi akti materialne, strokovno-admini- 
strativne in druge pogoje za delo. 

2. Pravice in dolžnosti 

a) Splošne določbe o pravicah in dolžnostih 

27. člen 
Delegacija spremlja in ugotavlja pobude, predlo- 

ge, mnenja in pripombe, ki jih delovni ljudje in ob- 
čani izražajo v temeljni samoupravni organizaciji in 
skupnosti in v zvezi s tem sodeluje z organi upravlja- 
nja in družbenopolitičnimi organizacijami v temelj- 
ni samoupravni organizaciji in skupnosti. 

Izhajajoč iz interesov in smernic delovnih ljudi in 
občanov temeljne samoupravne organizacije in skup- 
nosti, ki jih ti oblikujejo v organih upravljanja, v 
družbenopolitičnih organizacijah, na svojih zborih in 
z drugimi oblikami osebnega izjavljanja, določa de- 
legacija temeljna stališča za delo delegatov v skup- 
šč ini in se dogovarja z delegacijami drugih samou- 
pravnih organizacij in skupnosti zaradi sporazumne- 
ga oblikovanja skupnih rešitev. Pri tem so delegaciji 
v oporo tudi mnenja in stališča družbenopolitičnih in 
družbenih organizacij, strokovna in znanstvena spo- 
znanja ter ustvarjalno delo na viseh drugih družbenih 
področjih. Na tej podlagi daje delegacija prek dčle- 
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gatov pobude za obravnavanje posameznih pomemb- 
nih družbenih vprašanj, za dogovarjanje in sprejema- 
nje ukrepov v skupščini in za izdajo zakonov in dru- 
gih splošnih aktov v skupščini. 

Ko obravnava delegacija vprašanja, ki so na 
dnevnem redu sej zborov, izhaja iz interesov in smer- 
nic, ki so jih izrazili in oblikovali delovni ljudje in 
občani v temeljni samoupravni organizaciji in skup- 
nosti, pri čemer upošteva tudi interese drugih samou- 
pravnih organizacij in skupnosti in splošne družbene 
interese in potrebe in zavzema temeljna stališča o teh 
vprašanjih. 

28. člen 
Delegacije oziroma občinske skupščine imajo: 

pravico predlagati posamezne zadeve, ki naj se uvr- 
stijo v delovne programe skupščine oziroma njenih 
zborov; pravico in dolžnost razpravljati o predlogih 
delovnih programov in pravico predlagati prednostne 
naloge v delovnih programih. 

29. člen 
Delegacije oziroma občinske skupščine imajo pra- 

vico predlagati zadeve, ki naj se uvrstijo v predlog 
dnevnega reda seje zbora in razpravljati o predlaga- 
nem dnevnem redu seje zbora, pri čemer se lahko iz- 
jasnijo o tem, ali so posamezne zadeve iz pristojnosti 
skupščine dovolj proučene, da bi se lahko uvrstile na 
dnevni red sej« zbora; opredeljujejo pa se lahko tudi 
o prednosti obravnavanja posameznih zadev, ki naj 
se uvrstijo na dnevni red seje zbora v skladu z de- 
lovnim programom skupščine. 

30. člen 
Pristojni zbori občinske skupšč ine dajejo na po- 

dlagi razprav in predlogov v temeljnih samoupravnih 
organizacijah in skupnostih pobude in predloge za 
obravnavo posameznih zadev ali za izdajo zakonov 
in drugih splošnih aktov v skupščini. 

31. člen 
Delegat, ki je poslan za delegata v zboru združe- 

nega dela in zboru občin glede na vprašanja, ki so 
na dnevnem redu seje zbora, se mora seznaniti s 
smernicami temeljnih samoupravnih organizacij in 
skupnosti in s temeljnimi stališč i delegacij, konferenc 
delegacij, pristojnih zborov občinskih skupščin in sta- 
lišči Socialistične zveze delovnega ljudstva. 

32. člen 
Delegat, ki je poslan oziroma izvoljen v skupšči- 

no (v nadaljnjem besedilu: delegat v zboru), ima pra- 
vice in dolžnosti, ki jih določajo ustava SR Sloveni- 
je. zakon, ta poslovnik in poslovnik zbora, v katere- 
ga je poslan oziroma izvoljen. 

Delegat v skupščini samoupravne interesne skup- 
nosti za območje republike, kadar ta enakopravno od- 
loča s pristojnimi zbori skupščine, ima pravice in 
dolžnosti delegata v zboru. 

33. člen 
Delegat v zboru združenega dela in zboru občin 

se izkaže s pooblastilom, katerega izda oseba, ki jo do- 
loči občinska skupščina oziroma sporazumno več ob- 
činskih skupšč in. 

V pooblastilu se navede, ali je delegat pooblaščen 
za vse ali le za posamezne točke dnevnega reda seje 
zbora združenega deila oziroma zbora občin. 
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Delegat se lahko vključuje tudi v obravnavanje 
in odločanje o zadevah, za katere se predlaga oziro- 
ma sprejme razširitev dnevnega reda, če mu to omo- 
gočajo smernice samoupravnih organizacij in skup- 
nosti in temeljna stališča delegacij. 

34. člen 
Delegat v zboru ima pravico in dolžnost udeleže- 

vati se seje zbora in skupne seje vseh zborov ter sej 
delovnih teles, v katere je poslan oziroma izvoljen in 
sodelovati pri njihovem delu in odločanju. 

Delegat v zboru ima pravico, da se glede vpra- 
šanj, za katera je bil poslan v skupščino, udeležuje 
sej komisij skupščine in sej delovnih teles, ki jih je 
ustanovil zbor, v katerega je bil poslan in ima pra- 
vico sodelovati pri njihovem delu, nima pa pravice 
glasovati. 

Delegat v zboru se lahko glede vprašanj, za ka- 
tera je bil poslan v skupščino, udeležuje sej drugega 
zbora in sej njegovih delovnih teles; z dovoljenjem 
tega zbora oziroma njegovih delovnih teles lahko so- 
deluje ludi pri njihovem delu. nima pa pravice gla- 
sovati. 

35. člen 
O stališčih, mnenjih in sklepih, ki so se izobli- 

kovali v zboru in o svojem delu mora delegat obve- 
ščati pristojni zbor občinske skupščine, skupino de- 
legatov oziroma organizacijo Socialistične zveze de- 
lovnega ljudstva, delegacije in temeljne samouprav- 
ne organizacije in skupnosti. 

36. člen 
Delegat, ki ne more priti na sejo zbora, mora o 

tem pravočasno obvestiti tistega, ki ga je določil za 
sejo zbora in predsednika zbora. 

Ce na sejo zbora brez opravič ila ni delegata, zbor 
o tem obvesti občinsko skupščino oziroma Republi- 
ško konferenco Socialistične zveze delovnega ljudstva 
Slovenije. 

Delegat, ki ne more priti na sejo delovnega telesa, 
katerega član je. obvesti o tem predsednika tega te- 
lesa. 

Če delegat ne sodeluje pri delu delovnega telesa, 
katerega član je, obvesti predsednik tega telesa o tem 
pristojni zbor. 

37. člen 
Član delegacije temeljne samoupravne organiza- 

cije in skupnosti, delegat v zboru in član delovnega 
telesa ne sme odkloniti brez opravičenega razloga 
funkcij in nalog, ki mu jih v mejah svojega delov- 
nega področja poveri skupščina, zbor oziroma delov- 
no telo. 

38. člen 
Delegat v zboru ima pravico in dolžnost: 
— predlagati zakon ali drug splošni akt z delov- 

nega področja zbora in amandmaje k zakonskemu 
predlogu ali k predlogu drugega splošnega akta in 
obvezno razlago zakona; 

— predlagati obravnavanje zadev z delovnega po- 
dročja zbora, ki imajo pomen za delovne ljudi in ob- 
čane, organizacije združenega dela in druge samou- 
pravne organizacije in skupnosti na podlagi pobud, 
predlogov, mnenj in pripomb, ki so jih izrazili delov- 
ni ljudje in občani v temeljnih samoupravnih orga- 
nizacijah in skupnostih v zvezi z delom skupščine; 

— predlagati obravnavanje zadev, ki se nanašajo 
na politiko in delo izvršnega sveta, na izvrševanje za- 
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konov ali na delo republiških upravnih organov in 
organizacij, če imajo pomen za delovne ljudi in obča- 
ne, organizacije združenega dela in druge samouprav- 
ne organizacije in skupnosti; 

— predlagati, naj zbor, v katerega je poslan ali 
izvoljen, predlaga pristojnemu zboru izdajo zakona 
ali drugega akta ali obravnavo zadev z delovnega po- 
dročja pristojnega zbora; 

— predlagati zboru, v katerega je poslan ali iz- 
voljen, da obravnava zakon ali drug akt ali drugo 
zadevo z delovnega področja drugega zbora in da da 
pristojnemu zboru mnenje o takem zakonu oziroma za- 
devi ali amandma k zakonskemu predlogu, če ima za- 
kon oziroma zadeva pomen tudi za delovne ljudi in 
občane, organizacije združenega dela ter druge samou- 
pravne organizacije in skupnosti; 

— predlagati ankete o zadevah z delovnega po- 
dročja zbora; 

— predlagati uvrstitev zadev na dnevni red in 
prednostni vrstni red obravnave zadev na seji zbora; 

— postavljati vprašanja delegatov; 
— predlagati uvrstitev določenih zadev v delov- 

ne programe in periodične delovne načrte skupščine 
oziroma zborov; 

— vložiti ob podpori najmanj 9 delegatov v zboru 
interpelacijo, naj se obravnavajo posamezna politič- 
na vprašanja v zvezi z delom izvršnega sveta; 

— predlagati ob podpori najmanj 9 delegatov v 
zboru, da se da predlog za izdajo zakona, zakonski os- 
nutek ali zakonski predlog na končno glasovanje; 

— predlagati, naj se preveri stopnja soglasja s 
predhodnimi izjavljanji; 

— predlagati izvolitev, imenovanje in razrešitev 
članov delovnih teles. 

Delegat v zboru lahko uresničuje pravice iz prejš- 
njega odstavka tega člena neposredno na seji zbora 
ali pismeno. 

39. člen 
Delegat je dolžan varovati podatke zaupne na- 

rave. 
Predlagatelj je dolžan v primerih, ko pošilja 

skupščini določena gradiva, tako gradivo označiti kot 
zaupno, kolikor to izhaja iz tega gradiva kot tudi 
vrsto in stopnjo zaupnosti gradiva. 

Ko se gradivo, oblikovano v skupščini, pošlje de- 
legatom, določijo predsednik skupščine, predsedniki 
zborov in delovnih teles, katera gradiva veljajo za 
zaupna kot tudi vrsto in stopnjo zaupnosti gradiva. 

Za zaupne veljajo tudi podatki, za katere izve de- 
legat na seji delovnega telesa skupščine ali zbora ozi- 
roma v zvezi z vprašanjem, ki se na tej seji obrav- 
nava brez navzočnosti javnosti. 

Način ravnanja z gradivi, ki veljajo za zaupna, 
ureja poseben pravilnik, ki ga sprejmejo zbori skup- 
šč ine. 

b) Pobude, predlogi in opozorila delegatov 

40. člen 
Delegat v zboru ima pravico dati pobudo oziroma 

predlog za obravnavo oziroma ureditev določenih 
vprašanj ali za sprejem določenih ukrepov na posa- 
meznih družbenih področjih oziroma opozoriti na pro- 
bleme, ki se pojavljajo v zvezi z izvrševanjem politi- 
ke in aktov skupščine, njenega izvršnega sveta in re- 
publiških upravnih organov. 
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Pobudo oziroma predlog in opozorilo lahko da de- 
legat bodisi ustno na seji zbora bodisi pismeno. Ko- 
likor je pobuda dana pismeno, seznani z njo predsed- 
nik zbora delegate v zboru. Ce zbor s pobudo, pred- 
logom oziroma opozorilom soglaša, določi način na- 
daljnje obravnave. 

Pobude, predlogi oziroma opozorila se pošljejo 
organom in organizacijam, na katerih delovno po- 
dročje se nanašajo oziroma so zanje pristojni, da o 
njih sprejmejo stališča in o tem obvestijo zbor. Po- 
bude, predlogi oziroma opozorila se pošljejo tudi iz- 
vršnemu svetu. 

Pobude, predlogi oziroma opozorila ter stališča 
pristojnih organov do njih se objavijo v »Poročeval- 
cu«. 

c) Vprašanja delegatov 

41. člen 
Delegat v zboru ima pravico postaviti izvršnemu 

svetu ali republiškim upravnim organom vprašanja, 
ki se nanašajo na njihovo delo ali na zadeve iz nji- 
hove pristojnosti. 

Vprašanja delegatov in odgovori nanje morajo bi- 
ti kratki. 

Na vsaki seji zbora mora biti predvidena poseb- 
na točka dnevnega reda za predloge in vprašanja de- 
legatov in predviden čas za postavljanje vprašanj de- 
legatov ter za dajanje odgovorov nanje. V ta namen 
lahko določi zbor tudi posebno sejo. 

Vprašanja delegatov in odgovori nanje se obja- 
vijo v »Poročevalcu«. 

42. člen 
Delegat v zboru postavi vprašanje pismeno, lah- 

ko pa tudi ustno na seji zbora. 
Pri oblikovanju besedila vprašanj pomagajo de- 

legatom službe skupščine. 
Predsednik zbora pošlje vprašanje delegata v zbo- 

ru izvršnemu svetu, vprašanje, ki je postavljeno re- 
publiškemu upravnemu organu, pa tudi temu organu. 

43. člen 
Na pismeno viprašanje dobi delegat odgovor na 

prvi naslednji seji zbora, če je vprašanje poslal naj- 
manj osem dni pred sejo. 

Na ustno vprašanje da odgovor član izvršnega 
sveta oziroma funkcionar, ki vodi republiški upravni 
organ, še na isti seji, na kateri je bilo vprašanje po- 
stavljeno. Če ne da odgovora takoj, ga je dolžan dati 
na naslednji seji zbora. 

Ce odgovor ni dan na naslednji seji zbora in zbor 
ni podaljšal roka za odgovor, lahko zbor na predlog 
delegata obravnava razloge za zamudo. 

44. člen 
Delegat v zboru lahko zahteva pismeni odgovor 

na svoje vprašanje. 
Pismeni odgovor mora biti dan v osmih dneh od 

dneva, ko je delegat postavil vprašanje; pošlje pa se 
predsedniku zbora. 

Predsednik zbora pošlje odgovor delegatu, ki je 
postavil vprašanje in delegatom v zboru. 

45. člen 
Na predlog izvršnega sveta oziroma funkcionarja, 

ki vodi republiški upravni organ, lahko zbor podaljša 
rok, ki je določen v 43. in 44. členu tega poslovnika. 
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46. člen 
Na vprašanje, postavljeno izvršnemu svetu, da 

odgovor praviloma član izvršnega sveta; na vpraša- 
nje. postavljeno, republiškemu upravnemu organu pa 
da odgovor praviloma funkcionar tega organa ali tisti, 
ki ga nadomešča. 

Izvršni svet lahko glede na naravo postavljenega 
vprašanja odloči, da na vprašanje, ki mu je postav- 
ljeno oziroma, ki je bilo postavljeno republiškemu 
upravnemu organu, odgovori funkcionar, ki vodi re- 
publiški upravni organ oziroma član republiškega ko- 
miteja, kakor tudi, da na vprašanje, ki je bilo po- 
stavljeno funkcionarju, ki vodi republiški upravni 
organ, odgovori izvršni svet. Za dajanje odgovorov na 
vprašanja lahko izvršni svet določi tudi pooblaščence 
izmed funkcionarjev in strokovnih delavcev v izvrš- 
nem svetu ali v republiških upravnih organih in or- 
ganizacijah. 

Ce je vprašanje zaupne narave, lahko predlaga 
predstavnik izvršnega sveta oziroma funkcionar, ki 
vodi republiški upravni organ, naj se da odgovor na 
nejavni seji. O takem predlogu odloči zbor brez ob- 
ravnave. 

47. člen 
Ko je dan odgovor na vprašanje delegata, lahko 

vsak delegat na seji zbora postavi dopolnilno vpra- 
šanje. 

Če je na vprašanje, postavljeno izvršnemu svetu, 
odgovoril funkcionar, ki vodi republiški upravni or- 
gan oziroma član republiškega komiteja, lahko dele- 
gat zahteva, da na njegovo vprašanje odgovori iz- 
vršni svet. 

Vsak delegat v zboru lahko zahteva, potem ko je 
dan odgovor na vprašanje in morebitno dopolnilno 
vprašanje, da se o tem opravi razprava. 

Zbor lahko o vprašanju in odgovoru razpravlja 
takoj, ali pa odloči, da bo o tem razpravljal na eni 
izmed naslednjih sej zbora. V tem primeru določi, 
kakšno gradivo je treba pripraviti za obravnavo, kdo 
ga pripravi in v kakšnem času. 

č) Pravica zahtevanja obvestil in pojasnil 

48. člen 
Delegat v zboru "ima pravico zahtevati od funk- 

cionarja, ki vodi republiški upravni organ, pojasnila 
o zadevah, ki so na dnevnem redu seje zbora in de- 
lovnega telesa, ali ki so v pripravi za sejo zbora, kot 
tudi pojasnila o drugih zadevah, ki so potrebna za 
opravljanje delegatske funkcije in so v pristojnosti 
republiškega upravnega organa. 

Pojasnilo zahteva delegat pismeno ali ustno in ga 
naslovi neposredno na funkcionarja, ki vodi republi- 
ški upravni organ, v katerega področje spada zade- 
va, o kateri zahteva pojasnilo. 

49. člen 
Funkcionar, ki vodi republiški upravni organ ozi- 

roma tisti, ki ga nadomešča, mora dati pojasnilo pis- 
meno ali ustno, kakor to zahteva delegat, praviloma 
v osmih dneh. Če v osmih dneh ne more dati zahteva- 
nega pojasnila, mora o tem v tem času obvestiti dele- 
gata. 

50. člen 
Da bi lahko izvrševal svoje dolžnosti, ima dele- 

gat v zboru pravico zahtevati od državnih organov 
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ter od organizacij združenega dela in drugih samou- 
pravnih organizacij in skupnosti z območja občine, 
v kateri je bil delegiran, podatke, ki so mu potrebni 
za njegovo delo v skupščini. 

51. člen 
Delegat v zboru ima pravico zahtevati obvestila 

in pojasnila od predsednika skupščine, predsednikov 
zborov in predsednikov delovnih teles, ki se nana- 
šajo na njihovo delo v skupščini in na delo teles, ki 
jim predsedujejo. 

Določba prejšnjega odstavka tega člena se nana- 
ša tudi na skupščine samoupravnih interesnih skup- 
nosti za območje republike, kadar odločajo enako- 
pravno s pristojnimi zbori skupščine. 

Pri postopku za zahtevanje obvestil in pojasnil iz 
prejšnjih odstavkov tega člena se primerno uporab- 
ljajo določbe 41. do 47. člena tega poslovnika. 

52. člen 
Delegat v zboru ima pravico predlagati, da zbo- 

ri in delovna telesa zahtevajo od pristojnih organov, 
organizacij združenega dela. samoupravnih interesnih 
skupnosti in drugih samoupravnih organizacij in 
skupnosti obvestila o izvajanju politike, ki jo je do- 
ločila skupščina, o izvrševanju zakonov in drugih 
splošnih aktov skupščine in o vprašanjih, ki se na- 
našajo na dejavnosti oziroma zadeve posebnega druž- 
benega pomena. 

d) Imunitetna pravica 

53. člen 
Delegat v skupščini uživa imuniteto. 

54. člen 
Delegat ne more biti klican na kazensko odgovor- 

nost, ne priprt ali kaznovan za mnenje, ki ga je iz- 
razil. ali za glas, ki ga je dal v zboru in delovnem 
telesu, v katerega je poslan oziroma izvoljen, in v 
skupščini. 

To pravico uživajo tudi deJegati skupščine samo- 
upravne interesne skupnosti za območje republike, ka- 
dar ta skupščina odloča enakopravno s pristojnimi 
zbori. 

55. člen 
Delegat ne more biti priprt brez dovoljenja zbo- 

ra. v katerega je poslan oziroma izvoljen; prav tako 
se zoper njega, če se sklicuje na imuniteto, ne more 
začeti kazenski postopek brez dovoljenja zbora. 

Imunitetno pravico po prejšnjem odstavku tega 
člena ima delegat v zboru združenega dela in v zbo- 
ru občin od dneva, ko je določen za delegata v zboru 
oziroma v delovnem telesu, do dneva, ko mu ta dolž- 
nost preneha; delegat v družbenopolitičnem zboru in 
delegat, ki je izvoljen za opravljanje funkcije v skup- 
šč ini, pa od dneva izvolitve, do dneva, ko mu prene- 
ha mandat oziroma, ko je razrešen funkcije. Delega- 
tu v zboru združenega dela in v zboru občin preneha 
dolžnost, ko je določen za delegata v zboru združene- 
ga dela in v zboru občin drug delegat. 

Delegat v zboru oziroma v delovnem telesu in de- 
legat. ki je izvoljen za opravljanje funkcije v skup- 
šč ini. ki se sklicuje na imunitetno pravico, se izkaže 
s pooblastilom, s katerim je določen za delegata na 
seji zbora oziroma s potrdilom, da je član delovnega 
telesa zbora ali skupščine oziroma družbenopolitične- 
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ga zbora, ki mu ga izda komisija skupščine za volitve, 
imenovanja in administrativne zadeve oziroma komi- 
sija za verifikacijo pooblastil in imunitetna vpraša- 
nja družbenopolitičnega zbora. 

56. člen 
Državni organ, ki namerava pripreti delegata ali 

začeti kazenski postopek zoper delegata, ki se skli- 
cuje na imuniteto, mora dobiti najprej dovoljenje 
zbora, v katerega je delegat poslan oziroma izvoljen. 

Dovoljenje za pripor oziroma za kazenski posto- 
pek zoper delegata zahteva pristojni organ od pred- 
sednika zbora, v katerega je delegat poslan oziroma 
izvoljen. 

Državni organ mora obvestiti predsednika zbora, 
v katerega je delegat poslan oziroma izvoljen, tudi, 
kadar začne kazenski postopek zoper delegata, ki se 
ni skliceval na imuniteto. 

57. člen 
Brez dovoljenja zbora, v katerega je delegat po- 

slan oziroma izvoljen, sme biti delegat priprt samo, 
če je zaloten pri kaznivem dejanju, za katerega je 
predpisana kazen zapora nad 5 let. V takem primeru 
mora državni organ, ki je delegatu vzel prostost, to 
sporočiti predsedniku zbora. Ta predloži primer zbo- 
ru, da odloči, ali naj se postopek nadaljuje oziroma 
ali naj ostane odločba o odvzemu prostosti v veljavi. 

58. člen 
Zbor sme vzpostaviti imuniteto tudi delegatu, ki 

se nanjo ni skliceval, če je to potrebno za opravlja- 
nje njegove funkcije. 

59. člen 
Predsednik zbora pošlje zahtevo, naj se dovoli 

pripor delegata oziroma kazenski postopek zoper 
njega in sporočilo državnega organa, da je uvedel ka- 
zenski postopek zoper delegata, ki se ni skliceval na 
imuniteto, komisiji zbora za verifikacijo pooblastil in 
imunitetna vprašanja; ta prouči zahtevo oziroma spo- 
ročilo in nato poroča o tem zboru na prvi naslednji 
seji zbora. 

60. člen 
O zahtevi, naj dovoli pripor delegata oziroma 

uvedbo kazenskega postopka zoper njega, odloči zbor 
po poročilu komisije za verifikacijo pooblastil in imu- 
nitetna vprašanja, v zvezi s poročilom o priporu dele- 
gata pa odloči, ali naj se postopek nadaljuje ali usta- 
vi oziroma ali naj odločba državnega organa o pripo- 
ru obvelja ali pa neha veljati. 

Ob sporočilu o uvedbi kazenskega postopka zo- 
per delegata, ki se ni skliceval na imuniteto, lahko 
zbor vzpostavi njegovo imunitetno pravico, če je to 
potrebno za opravljanje njegove funkcije. 

Če zbor sklene, naj se kazenski postopek zoper 
delegata ustavi, se kazenski postopek takoj ustavi; če 
zbor razveljavi odločbo državnega organa o priporu, 
se delegat takoj izpusti na prostost. 

Če zbor vzpostavi imunitetno pravico delegatu, 
ki se ni skliceval na imuniteto, se, kazenski postopek 
zoper njega takoj ustavi. 

61. člen 
Če zbor ni zbran, lahko da komisija za verifika- 

cijo pooblastil in imunitetna vprašanja zbora, v ka- 
terega je delegat poslan oziroma izvoljen, dovoljenje 

za pripor oziroma za kazenski postopek; prav tako 
lahko odloči, ali naj se kazenski postopek zoper de- 
legata nadaljuje ali ustavi oziroma ali naj odločba 
državnega organa o priporu obvelja ali neha veljati, 
ali pa vzpostavi njegovo imunitetno pravico. Odlo- 
čitev komisije za verifikacijo pooblastil in imunitet- 
na vprašanja je izvršljiva. 

Komisija za verifikacijo pooblastil in imunitet- 
na vprašanja mora sporočiti svojo odločitev zboru na 
prvi njegovi seji. Po sporočilu komisije za verifika- 
cijo pooblastil in imunitetna vprašanja odloči zbor, 
ali njeno odločitev potrdi ali razveljavi. 

Člani komisije za verifikacijo pooblastil in imu- 
nitetnega vprašanja zbora združenega dela in zbora 
občin v sestavi, v kateri jih je izvolil zbor, opravljajo 
svoje naloge do izvolitve novih članov komisije. 

62. člen 
Kadar da zbor oziroma njegova komisija za ve- 

rifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja dovo- 
ljenje za pripor oziroma za uvedbo kazenskega po- 
stopka, sme biti delegat priprt oziroma sme biti ka- 
zenski postopek zoper njega uveden samo za dejanje, 
za katero je bilo dano dovoljenje. 

e) Prenehanje mandata 

63. člen 
Delegatu v družbenopolitičnem zboru preneha 

mandat v primeru, ki jih določa zakon. Predsednik 
družbenopolitičnega zbora obvesti o tem zbor. 

Članu delovnega telesa in drugemu funkcionarju 
skupščine ali zbora preneha funkcija, ko mu preneha 
mandat člana delegacije temeljne samoupravne orga- 
nizacije oziroma skupnosti. 

64. člen 
Če delegait, član delovnega telesa in drug funk- 

cionar skupščine ali zbora prevzame funkcijo oziroma 
delo, ki jo po zakonu nezdružljivo s funkcijo delega- 
ta. mora o tem takoj obvestiti predsednika skupšči- 
ne. Predsednik skupščine pošlje obvestilo predsedniku 
pristojnega zbora oziroma predsednikom pristojnih 
zborov. 

f) Pravica do povračil in nadomestil 

65. člen 
Funkcija delegata je častna družbena funkcija. 
Pravice delegatov do povračil stroškov za delo v 

skupščini oziroma do nadomestila osebnega dohodka 
se zagotavljajo v skladu z zakonom in družbenim do- 
govorom. 

III. ZBORI IN NJIHOVO DELOVNO PODROČJE 

1. Splošne določbe 

66. člen 
Zadeve iz pristojnosti skupščine opravljajo zbor 

združenega dela, zbor občin in družbenopolitični zbor 
enakopravno; zbor združenega dela in zbor občin ena- 
kopravno in zbor združenega dela, zbor občin in druž- 
benopolitični zbor na skupni seji. 

Določene zadeve opravljata zbor združenega dela 
in zbor občin tudi samostojno. 
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Družbenopolitični zbor sodeluje v postopku spre- 
jemanja zakonov in drugih splošnih aktov skupščine 
z zborom združenega dela in zborom občin tudi tako, 
da sprejema stališča v zadevah, določenih z ustavo 
SR Slovenije in s tem poslovnikom. 

O zadevah iz pristojnosti skupščine, o katerih 
enakopravno odločajo na podlagi ustave SR Sloveni- 
je in tega poslovnika skupščine samoupravnih inte- 
resnih skupnosti za območje republike, odločajo pri- 
stojni zbori enakopravno s skupščino ustrezne samou- 
pravne interesne skupnosti. 

67. člen 
Vsak zbor je na svojem delovnem področju pri 

odločanju samostojen. 
Podrobnejše določbe o delu zbora predpisuje v 

skladu z določbami tega poslovnika njegov poslovnik. 

2. Delovno področje zborov 

68. člen 
Vsak zbor se samostojno konstituira in organi- 

zira. 
V ta namen zbor samostojno: 
— odloča o verifikaciji pooblastil delegatov na 

seji zbora; 
— odloča o mandatno-imunitetnih vprašanjih de- 

legatov v zboru; 
— voli izmed delegatov v zboru predsednika in 

podpredsednika zbora in ju razreši; 
ustanavlja svoje odbore, komisije in druga de- 

lovna telesa, jim določa področja dela in odloča o se- 
stavi teh teles; 

— sprejema program svojega dela; 
— sprejema svoj poslovnik. 
Vsak zbor imenuje in razreši sekretarja zbora. 

Sekretar zbora se imenuje za štiri leta in je lahko po- 
novno imenovan. 

69. člen 
Vsak zbor lahko v okviru svojega delovnega po- 

dročja: sprejema zakone in druge splošne akte in da- 
je obvezne razlage zakonov; obravnava zadeve s svo- 
jega delovnega področja in spremlja stanje in razvoj 
posameznih področij; zavzema stališča, sprejema 
sklepe in daje pobude za izvajanje določene politike, 
predpisov in drugih splošnih aktov skupščine, obrav- 
nava in določa politiko izvrševanja republiških zako- 
nov in drugih splošnih aktov in obveznosti organov 
in organizacij v zvezi z njihovim izvrševanjem, daje 
soglasja k zakonom oziroma drugim splošnim aktom, 
za katere je po ustavi SFRJ določeno, da jih spreje- 
mata Zbor republik in pokrajin oziroma Zvezni zbor 
Skupščine SFRJ na podlagi soglasja Skupščin repu- 
blik in avtonomnih pokrajin; daje soglasja k sklepa- 
nju mednarodnih pogodb, ki jih sklepa federacija z 
drugimi državami in mednarodnimi organizacijami na 
podlagi soglasij republik in avtonomnih pokrajin; 
spodbuja samoupravno sporazumevanje in sodeluje 
pri družbenem dogovarjanju; razvija sodelovanje in 
usklajuje odnose temeljnih organizacij združenega 
dela oziroma skupnosti ter daje organizacijam zdru- 
ženega dela, samoupravnim interesnim skupnostim in 
drugim samoupravnim organizacijam in skupnostim 
priporočila o teh vprašanjih; obravnava obvestila, 
mnenja in predloge Ustavnega sodišča SR Slovenije 
o uresničevanju varstva ustavnosti in zakonitosti; ob- 
ravnava mnenja in predloge sodišč za preprečevanje 
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družbi nevarnih in škodljivih pojavov in za utrjeva- 
nje zakonitosti in obvestila sodišč in javnih tožilstev 
o uporabi predpisov in samoupravnih splošnih aktov 
ter problematiko dela sodišč , javnih tožilstev, druž- 
benega pravobranilca samoupravljanja in javnega 
pravobranilstva v republiki; opravlja družbeno nad- 
zorstvo; opravlja politično nadzorstvo nad delom iz- 
vršnega sveta, republiških upravnih organov in skup- 
ščini odgovornih nosilcev samoupravnih, javnih in 
drugih družbenih funkcij in s svojimi smernicami 
usmerja delo teh organov; zahteva poročila od izvrš- 
nega sveta in mu postavlja vprašanja; zahteva poro- 
čila in pojasnila od republiških sekretarjev in drugih 
funkcionarjev, ki vodijo republiške upravne organe; 
obravnava poročila republiških organov ter samou- 
pravnih organizacij, za katere tako določa zakon; ob- 
ravnava samoupravne in druge akte samoupravnih 
organizacij in skupnosti, za katere je z zakonom do- 
ločeno, da jih potrjuje skupščina ali da daje k njim 
svoje soglasje; obravnava stanje kadrov in potrebe 
po kadrih; obravnava druge zadeve, ki jih določajo 
ustava SR Slovenije, zakoni, ta poslovnik in poslovnik 
zbora. 

70. člen 
I. Zbor združenega dela. zbor občin in družbeno- 

politični zbor enakopravno: 
1. odločajo: 

o spremembi ustave Socialistične republike 
Slovenije; 

— o spremembi meja SR Slovenije; 
— o podaljšanju mandata članom delegacij te- 

meljnih samoupravnih organizacij in skupnosti za 
skupščine družbenopolitičnih skupnosti in delegatom 
v družbenopolitičnih zborih skupščin družbenopolitič- 
nih skupnosti; • 

— o himni SR Slovenije; 
2. dajejo soglasje: 

k spremembi ustave Socialistične federativne 
republike Jugoslavije; 

— k družbenemu planu Jugoslavije; 
— k zveznim zakonom, obveznim razlagam zvez- 

nih zakonov in k drugim splošnim aktom, ki jih spre- 
jema Zbor republik in pokrajin na podlagi soglasja 
skupščin republik in skupšč in avtonomnih pokrajin v 
zadevah, ki se nanašajo na: kreditiranje hitrejšega 
razvoja gospodarsko manj razvitih republik in avto- 
nomnih pokrajin in na sistem financiranja federa- 
cije; 

— k poslovniku Zbora republik in pokrajin; 
3. sprejemajo poslovnik skupšč ine. 

II. Zbor združenega dela, zbor občin in družbeno- 
politični zbor enakopravno sprejemajo zakone in dru- 
ge splošne akte, ki se nanašajo na: 

— sistem družbenega planiranja; 
— temeljna načela za organizacijo samoupravnih 

interesnih skupnosti; 
— mednarodne odnose; 
— ljudsko obrambo v republiki, državno in jav- 

no varnost in sistem družbene samozaščite; 
— organizacijo rednih sodišč , javnih tožilstev in 

javnega pravobranilstva; 
— načela za organizacijo samoupravnih sodišč; 
— organizacijo družbenih pravobranilstev samou- 

pravljanja; 
— ustanavljanje in organizacijo republiških or- 

ganov in njihovih služb in temeljna načela za orga- 
nizacijo občinskih upravnih služb; 
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— temeljna vprašanja s področja kadrovske po- 
litike. 

III. Zbor združenega dela. zbor občin in družbe- 
nopolitični zbor enakopravno: 

— volijo in razrešujejo predsednika skupščine, 
podpredsednike skupščine, imenujejo ter razrešujejo 
generalnega sekretarja skupščine in namestnika ge- 
neralnega sekretarja skupščine; 

— volijo in razrešujejo člane Sveta republike; 
— volijo in razrešujejo predsednika, enega ali 

več podpredsednikov in člane izvršnega sveta; ime- 
nujejo in razrešujejo republiške sekretarje ter z za- 
konom določene druge republiške funkcionarje, ki vo- 
dijo republiške upravne organe; 

— volijo in razrešujejo predsednike, podpredsed- 
nike in člane komisij skupščine in drugih delovnih 
teles skupščine; 

— volijo in razrešujejo predsednika in sodnike 
Ustavnega sodišča SR Slovenije; 

— volijo in razrešujejo predsednika in sodnike 
Vrhovnega sodišča SR Slovenije, Sodišča združenega 
dela SR Slovenije ier drugih sodišč v republiki, ki 
jih določa zakon; 

— imenujejo in razrešujejo javnega tožilca SR 
Slovenije ter druge javne tožilce v republiki, ki jih 
dolpča zakon; 

— imenujejo in razrešujejo družbenega pravo- 
branilca samoupravljanja SR Slovenije; 

—• imenujejo in razrešujejo republiškega javnega 
pravobranilca; 

— volijo oziroma imenujejo in razrešujejo druge 
republiške funkcionarje, ki jih določa zakon ali drug 
aljt skupšč ine; 

— dajejo soglasja k imenovanju drugih funkcio- 
narjev. ki jih določa zakon: 

— imenujejo in razrešujejo člane organov uprav- 
ljanja samoupravnih organizacij in skupnosti, za ka- 
tere je tako določeno z ustavo, zakonom ali drugim 
aktom skupščine. 

71. člen 
I. Zbor združenega dela in zbor občin enakoprav- 

no sprejemata zakone in druge splošne akte. ki se na- 
našajo na: 

— družbenoekonomski razvoj SR Slovenije, pro- 
grame dolgoročnega razvoja in družbeni plan SR Slo- 
venije ter akte o tekoči družbenoekonomski politiki; 

— uresničevanje z družbenimi plani začrtane po- 
litike in v skladu s tem usmerjanje delitve dohodka; 

— zaposlovanje in socialno varnost; 
— načela postopka za samoupravno sporazume- 

vanje in. družbeno dogovarjanje; 
— družbeno kontrolo cen proizvodov in storitev: 
— sistem financiranja družbenopolitičnih in sa- 

moupravnih interesnih skupnosti; 
—"davčni sistem: 
— republiški proračun in zaključni račun; 
— republiške blagovne rezerve; 
— javna posojila; 
— temeljna načela za financiranje skupnih po- 

treb v krajevni skupnosti in občini; 
— obveznost ustanavljanja oziroma ustanovitev, 

načela za organizacijo, medsebojna razmerja delavcev 
ter obveznost plačevanja , prispevkov samoupravnim 
interesnim skupnostim: 

— potrditev samoupravnih sporazumov o usta- 
novitvi in statutov samoupravnih interesnih skupno- 

sti za območje republike in soglasja k odločitvam, ki 
so bistvenega pomena za uresničevanje pravic in ob- 
veznosti delovnih ljudi, združenih v samoupravnih in- 
teresnih skupnostih za območje republike, če je z za- 
konom tako določeno; 

— soglasja oziroma potrditev samoupravnih in 
drugih aktov samoupravnih organizacij in skupnosti, 
če je z zakonom tako določeno; 

— odločitve o začasni ureditvi vprašanj, od ka- 
terih je bistveno odvisno delo samoupravne interesne 
skupnosti, če samoupravna interesna skupnost o ta- 
kih vprašanjih sama ne odloči; 

— začasne ukrepe zoper organizacije združenega 
dela, samoupravne^ interesne skupnosti in druge sa- 
moupravne organizacije; 

— temeljna vprašanja sistema in politike razvo- 
ja na vseh področjih družbenih dejavnosti in na po- 
dročjih dejavnosti posebnega družbenega pomena v 
gospodarstvu; 

— ustanavljanje organizacij združenega dela ter 
drugih organizacij, kadar je ustanovitelj skupščina; 

— določanje pogojev, pod katerimi delovni ljud- 
je. ki z osebnim delom samostojno kot poklic oprav- 
ljajo umetniško ali kakšno drugo kulturno, odvetni- 
ško ali poklicno dejavnost, in njihove delovne skup- 
nosti uresničujejo svoje pravice in izpolnjujejo svo- 
je obveznosti; in pogoje, pod katerimi lahko pri oprav- 
ljanju teh dejavnosti uporabljajo družbena sredstva 
in jih upravljajo; 

— določanje pogojev, pod katerimi lahko družbe- 
nopolitične organizacije in druge z zakonom določene 
družbene organizacije organizirajo gospodarsko in 
drugo dejavnost v skladu s svojimi cilji in so za ures- 
ničevanje teh ciljev lahko udeležene pri dohodku, do- 
seženem s tako dejavnostjo, ter pridobivajo sredstva 
oziroma določene p "ivice na sredstvih ter ta sred- 
stva kot družbena uporabljajo za uresničevanje svo- 
jih ciljev in razpolagajo z njimi; 

— družbenoekonomski položaj in združevanje 
kmetov; 

— samostojno osebno delo s sredstvi, ki so last- 
nina občanov; 

— temelje stanovanjske politike in usmerjanje 
razvoja stanovanjskega gospodarstva ter lastninsko in 
razpolagalno pravico občanov na stanovanjskih in po- 
slovnih zgradbah ter na posameznih stanovanjskih in 
poslovnih prostorih; 

— varnost prometa, varstvo pred požari in na- 
ravnimi nesrečami, prevoz vnetljivih tekočin, plinov, 
razstreliva in drugih nevarnih snovi; proizvodnjo in 
hrambo plinov, zdravil, strupov in drugih nevarnih 
snovi; orožje in strelivo; 

— varstvo živali in rastlin pred kužnimi bolez- 
nimi : 

— gospodarjenje s prostorom, prostorsko in ur- 
banistično planiranje, ukrepi za uresničevanje s pro- 
storskim in urbanističnim planom začrtane razvojne 
politike republike, sistem izmere zemljišč in zemljiške- 
ga katastra; 

— varstvo narave, človekovega okolja, kulturnih 
in zgodovinskih spomenikov in naravnih znamenito- 
sti: 

— temeljna načela za prostorsko urejanje nase- 
lij: 

— temeljna načela za urejanje in uporabo stavb- 
nih zemljišč in temeljna načela za urejanje in izko- 
riščanje zemljišč in stvari v splošni rabi; 
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— projektiranje, investiranje in graditev objek- 
tov; 

— družbeno varstvo samoupravnih pravic delov- 
nih ljudi in občanov' ter družbene lastnine; 

— določanje kaznivih dejanj in kazni zanje, var- 
nostne in vzgojne ukrepe, posebne sodne postopke, po- 
stopek o prekrških ter izvrševanje kazenskih sankcij; 

— amnestijo in pomilostitev; 
— odvetništvo in drugo pravno pomoč; 
— pristojnosti in sestavo samoupravnih sodišč , 

postopek pred temi sodišči in ustanavljanje samou- 
pravnih sodišč za določene vrste sporov; 

— družbeni sistem informiranja in splošne po- 
goje dejavnosti javnega obveščanja; 

— družinska razmerja in zakonsko zvezo; 
— dedovanje; 
— lastninska, zemljiška in druga stvarnopravna 

razmerja; razlastitev; promet z nepremičninami; evi- 
denco družbenega premoženja; pogodbena in druga 
obligacijska razmerja; 

— premoženjska in druga materialnopravna raz- 
merja na področju prometa; 

— republiški referendum in temeljna načela za 
referendum v občini, v krajevni skupnosti, v samou- 
pravnih interesnih skupnostih in v organizacijah zdru- 
ženega dela; 

— republiške praznike; 
— republiška priznanja in odlikovanja; 
— sistem zbiranja, obdelave in objavljanja evi- 

denčnih. statističnih in drugih podatkov, ki imajo po- 
men za republiko; 

— igranje na srečo; 
— druge zadeve skupnega pomena za delovne 

ljudi v združenem delu. v krajevnih skupnostih in v 
občinah. 

II. Zbor združenega dela in zbor občin enakoprav- 
no dajeta soglasje k zveznim zakonom, obveznim raz- 
lagam zveznih zakonov in k drugim splošnim aktom, 
ki jih sprejema Zbor republik in pokrajin na podla- 
gi soglasja skupščin republik in skupščin avtonomnih 
pokrajin v zadevah, ki se nanašajo na: 

— družbeno kontrolo cen proizvodov in storitev; 
določanje dohodkov, ki jih imajo družbenopolitične 
skupnosti od obdavčevanja proizvodov in storitev v 
prometu in vire sredstev za financiranje federacije; 

— določanje skupnega obsega sredstev zveznega 
proračuna za vsakd leto; 

— odločanje o ustanovitvi skladov in prevzema- 
nju obveznosti federacije, razen kadar so po ustavi 
Socialistične federativne republike Jugoslavije zvez- 
ni organi pooblaščeni, da sami ustanavljajo sklade in 
sami prevzemajo obveznosti federacije. 

72. člen 
Družbenopolitični zbor sprejema stališča o te- 

meljnih ciljih in osnovnih razmerjih družbenoeko- 
nomskega razvoja SR Slovenije, ki jih vsebuje pro- 
gram dolgoročnega razvoja in srednjeročni družbeni 
plan in o drugih aktih glede zadev, ki se nanašajo na 
temeljne cilje in osnovna razmerja družbenoekonom- 
skega razvoja SR Slovenije, ki jih vsebuje program 
dolgoročnega razvoja in srednjeročni družbeni plan. 

Družbenopolitični zbor sprejema stališča v zade- 
vah. ki se nanašajo na uresničevanje ustavnosti in 
zakonitosti in varstvo svoboščin in pravic človeka in 
občana, in sicer na družbeno varstvo samoupravnih 

pravic delovnih ljudi in občanov ter družbene lastni- 
ne; medsebojna razmerja v združenem delu; družbe- 
noekonomski položaj in združevanje kmetov; samo- 
stojno osebno delo s sredstvi, ki so lastnina občanov; 
določanje kaznivih dejanj in kazni zanje, varnostne 
in vzgojne ukrepe, posebne sodne postopke in posto- 
pek o prekrških ter izvrševanje kazenskih sankcij; 
odvetništvo in drugo pravno pomoč; združevanje ob- 
čanov; javne shode in prireditve; pravni položaj ver- 
skih skupnosti in v drugih zadevah, ki se nanašajo 
na uresničevanje ustavnosti in zakonitosti in varstvo 
svoboščin in pravic človeka in občana. 

Družbenopolitični zbor sprejema stališča v zade- 
vah, ki se nanašajo na družbeni sistem informiranja 
in splošne pogoje javnega obveščanja. 

73. člen 
I. Zbor združenega dela samostojno sprejema za- 

kone in druge splošne akte, ki se nanašajo na: 
— razpolaganje, uporabo in upravljanje z druž- 

benimi sredstvi, druge družbenoekonomske odnose v 
združenem delu in samoupravljanje v organizacijah 
združenega dela; 

— medsebojna razmerja v združenem delu; 
— varstvo pri delu; 
— nadomestila organizacijam združenega dela, 

ki jim republiški ukrepi za izvajanje določene eko- 
nomske politike trajneje in v večjem obsegu onemo- 
gočajo normalno reprodukcijo; 

— Narodno banko Slovenije, bančništvo, kredit- 
no-monetarno in bančno dejavnost; 

— službo družbenega knjigovodstva v republiki; 
— zavarovalstvo in obvezno zavarovanje oseb in 

premoženja; 
— stanje in razvoj posameznih gospodarskih po- 

dročij; 
— varstvo kakovosti proizvodov in storitev. 

II. Zbor združenega dela samostojno daje soglasje 
k zveznim zakonom, obveznim razlagam zveznih za- 
konov in k drugim splošnim aktom, ki jih sprejema 
Zbor republik in pokrajin na podlagi soglasja republi- 
ških in pokrajinskih skupščin in ki se nanašajo na: 

— monetarni sistem in emisijo denarja; devizni 
sistem zunanjetrgovinski promet, kreditne in druge 
ekonomske odnose s tujino; oblikovanje denarnih in 
deviznih rezerv in razpolaganje z njimi, kadar je to 
v interesu za vso državo; carinsko in necarinsko za- 
ščito; 

— določanje ukrepov omejitve trga in prostega 
prometa blaga in storitev ter ukrepov, ki so podlaga 
za kompenzacijo, ter način in oblike kompenzacije; 

— združevanje organizacij združenega dela, ki 
ooravljajo gospodarsko dejavnost, in njihovih zdru- 
ženj v gospodarsko zbornico za celotno območje SFRJ; 

— obvezno združevanje organizacij združenega 
dela v poslovne skupnosti. 

74. člem 
Zakon, s katerim se izloča del dohodka temeljnih 

organizacij združenega dela in del osebnega dohodka 
delavcev 7,a skupne in splošne družbene potrebe ter 
določa namen in obseg sredstev za te potrebe, ne mo- 
re biti sprejet, če ga ne sprejme zbor združenega 
dela. 
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75. člen 
Zbor združenega dela, zbor občin in družbenopo- 

litični zbor enakopravno. zbor združenega dela in zbor 
občin enakopravno ter zbor združenega dela samo- 
stojno. v skladu s svojimi pristojnostmi po določbah 
tega poslovnika, dajejo soglasja k zveznim zakonom 
in drugim splošnim aktom, ki se nanašajo na ratifi- 
ciranje mednarodnih pogodb, ki terjajo izdajo novih 
ali spremembo veljavnih zakonov, ki jih sprejema 
zbor republik in pokrajin na podlagi soglasja skup- 
šč in republik in skupščin avtonomnih pokrajin. 

76. člen 
Zbor občin samostojno sprejema zakone in druge 

splošne akte, ki se nanašajo na: 
— temeljna načela za organizacijo samouprav- 

ljanja v občini in krajevni skupnosti; 
— ustanavljanje oziroma odpravljanje občin in 

spreminjanje njihovih območij; 
— državljanstvo in državljanska stanja; 
— združevanje občanov, javne shode in prireditve; 
— pravni položaj verskih skupnosti; 
— žige, pečate in overitev podpisov; 
— temeljna vprašanja upravljanja in vzdrževanja 

občinskih cest ter mestnih ulic in urejanje prometa 
na njih. 

3. Enakopravno odločanje skupščin samoupravnih 
interesnih skupnosti za območje republike 

s pristojnimi zbori skupščine 

77. člen 
Enakopravno odločarije skupščin samoupravnih 

interesnih skupnosti z območja republike s pristoj- 
nimi zbori skupščine se izvaja v skladu s programom 
dela skupščine. V njem se določijo zakoni in drugi 
splošni akti. ki jih skupščine teh samoupravnih inte- 
resnih skupnosti sprejemajo enakopravno s pristoj- 
nimi zbori skupščine. 

78. član 
Skupščine samoupravnih interesnih skupnosti ne 

sodelujejo v postopkih po 14., 15. in 16. alinei prvega 
razdelka 71. člena tega poslovnika. 

IV. MEDSEBOJNA RAZMERJA ZBOROV 
IN NJIHOVO SODELOVANJE 

1. Medsebojno sodelovanje zborov 

79. člen 
Zbori skupščine sodelujejo med seboj. 
Zaradi usklajevanja dela zborov obveščajo pred- 

sedniki zborov predsednika skupščine in generalnega 
sekretarja skupščine o sklicu seje zbora in o dnevnem 
redu, ki ga predlagajo za sejo. 

Predsedniki zborov se sporazumevajo o načinu in 
rokih za obravnavo posameznih zadev, o katerih zbo- 
ri odločajo enakopravno, kot tudi o opravljanju dru- 
gih zadev, ki imajo pomen za zbore. 

80. člen 
Vsak zbor zaseda in odloča ločeno na svoji seji. 
Zbori, ki enakopravno sodelujejo pri sprejemanju 

zakona ali drugega akta. lahko sklenejo, da bodo za- 
kon oziroma drug akt obravnavali ali pp tudi sprejeli 
na skupnem zasedanju. 

Zbori lahko sklenejo, da bodo skupaj poslušali 
ekspozeje. poročila ali skupaj obravnavali druga vpra- 
šanja, ki so skupnega pomena. 

81. člen 
Zbore skličejo na skupno zasedanje po medseboj- 

nem sporazumu ali sklepu zborov njihovi predsed- 
niki. 

Skupno zasedanje vodi eden izmed predsednikov 
zborov. 

82. člen 
Ce zbori zasedajo skupaj, glasujejo delegati vsa- 

kega zbora posebej. 
V zapisnik vsakega zbora, ki sodeluje pri skup- 

nem zasedanju, se zapiše potek skupnega zasedanja. 

83. člen 
Določbe tega poslovnika o poslovnem redu na se- 

jah zborov se smiselno uporabljajo tudi za skupno za- 
sedanje zborov. 

2. Obravnavanje zadev z delovnega področja 
drugega zbora 

84. člen 
Vsak zbor, ki ne sodeluje pri odločanju o posa- 

meznem vprašanju, ima pravico razpravljati o tem 
vprašanju, zavzemati stališča in dajati predloge pri- 
stojnim zborom, če gre za vprašanja, ki imajo poseben 
pomen za izvrševanje njegovih nalog. 

85. člen 
Med postopkom za izdajo akta lahko pristojni 

zbdr zahteva, naj drugi zbor obravnava ta akt in mu 
da mnenje. 

Zbor. ki je bil vprašan za mnenje, obravnava 
predloženi akt in pošlje svoje mnenje pristojnemu 
zboru. 

86. člen 
Zbor na seji najprej določi, ali se da na dnevni red 

seje zbora predloženi akt, za katerega sprejem ni pri- 
stojen. kolikor o tem ni odločil ob sprejemu periodič- 
nega delovnega načrta. 

Zbor lahko po obravnavi predloženega akta, za 
katerega , sprejem ni pristojen, pošlje pristojnim zbo- 
rom svoja stališča in predloge. 

Pristojni zbor oziroma pristojni zbori lahko od- 
ločajo o aktu šele. ko so zainteresirani zbori, ki niso 
pristojni za sprejem akta. o njem razpravljali. 

87. člen 
Zbor. ki je dal pristojnemu zboru stališče ali 

predloge k predloženem aktu z njegovega delovnega 
področja, lahko določi svojega predstavnika, ki bo 
na seji pristojnega zbora obrazložil stališča in predloge 
zbora. 

88. člen 
Stališča in predloge za spremembe in dopolnitve 

predloga akta. ki jih je dal zainteresirani zbor, obrav- 
nava pristojni zbor in o njih zavzame stališče. 

89. člen 
Če pristojni zbor oziroma pristojni zbori ne sprej- 

mejo stališč ali predlogov zainteresiranega zbora za 
soremembe ali dopolnitve predloga akta. določijo na 
zahtevo zainteresiranega zbora skupno komisijo z na- 
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logo, da prouči sporna vprašanja in predlaga rešitve. 
Pristojni zbor oziroma pristojni zbori obravnavajo 
predlog skupne komisije in o njem odločijo. 

3. Reševanje vprašanj, ki se nanašajo na pristojnost 
zborov 

90. člen 
Ce nastane vprašanje o pristojnosti zborov v po- 

samezni zadevi, odloči o tem predsedstvo skupščine. 
Predsedstvo skupščine lahko zahteva, da pred 

njegovo odločitvijo da o tem mnenje zakonodajno- 
pravna komisija. 

4. Skupščine samoupravnih interesnih skupnosti 
za območje republike 

91. člen 
Določbe tega poglavja o medsebojnem sodelova- 

nju zborov in določba o reševanju vprašanj, ki se na- 
našajo na pristojnost zborov, se uporabljajo tudi za 
skupščine samoupravnih interesnih skupnosti, za ob- 
močje republike, ki enakopravno odločajo s pristoj- 
nimi zbori skupščine. 

V. SEJE ZBOROV 

1. Prve seje zborov 

92. člen 
Zbori se konstituirajo v skladu s poslovniki zbo- 

rov. 
Zbori volijo na ločenih sejah ali na skupnem za- 

sedanju predsednika skupščine, podpredsednika skup- 
šč ine, imenujejo generalnega sekretarja skupščine, 
namestnika generalnega sekretarja skupščine, izvoli- 
jo izvršni svet skupščine in delovna telesa skupšč ine. 

2. Sklicanje seje 

93. člen 
Sejo zbora skliče predsednik zbora na podlagi pe- 

riodičnega delovnega načrta. Predsednik zbora skliče 
sejo zbora tudi na podlagi sklepa zbora, na pobudo de- 
legacij. delegatov v zboru ali na lastno pobudo. 

Predsednik zbora ie dolžan sklicati sejo zbora, če 
to zahteva predsednik skupščine, izvršni svet, delovno 
telo zbora, ena petina skupnih delegatov za zbor zdru- 
ženega dela, ena petina občinskih skupščin oziroma 
vodstvo posamezne družbenopolitične organizacije ozi- 
roma delegati te družbenopolitične organizacije v 
družbenopolitičnem zboru. 

Če predsednik zbora ne skliče seje, ko bi jo po 
prejšnjem odstavku tega člena moral sklicati, jo lah- 
ko skliče skupina 20 delegatov v zboru ali predsednik 
skupščine. 

Predlagatelji, ki so zahtevali sklic seje zbora, 
predložijo skupščini gradivo o zadevi, zaradi katere 
so zahtevali, da se skliče seja. 

94. člen 
Če predsednik zbora ne skliče seje zbora, določe- 

ne s periodičnim delovnim načrtom zbora, ali če je 
sploh ne skliče, mora o tem obvestiti delegacije, de- 
legate v zboru, občinske skupščine in organe in orga- 
nizacije, ki naj bi po periodičnem delovnem načrtu 

zbora sodelovale v obravnavi v zboru. V obvestilu 
navede razloge, ki so narekovali tako spremembo. 

3. Dnevni red seje 

95. člen 
Zadeve, ki naj se uvrstijo v predlog dnevnega re- 

da sej zborov, lahko predlagajo delegacije, delegati v 
zboru, izvršni svet in republiški upravni organi in or- 
ganizacije, družbenopolitične organizacije v republiki, 
Gospodarska zbornica Slovenije in drugi predlaga- 
telji, določeni s tem poslovnikom. 

Predlog dnevnega reda zbora obsega praviloma 
sorodne in medsebojno vsebinsko povezane zadeve. 
Obseg predlaganega dnevnega reda mora omogočiti, 
da vse zadeve delegati lahko celovito obravnavajo in 
sporazumno oblikujejo skupne rešitve. 

Dnevni red za sejo predlaga zboru predsednik pri- 
stojnega zbora. 

96. člen 
Gradiva o vprašanjih, določenih s periodičnim de- 

lovnim načrtom zbora, morajo biti poslana najmanj 
45 dni pred dnem. določenim za sejo zbora, vsem pre- 
jemnikom iz šestega odstavka 23. člena tega poslov- 
nika. 

Gradiva, ki so posebnega pomena za samouprav- 
ne organizacije in skupnosti, družbenopolitične orga- 
nizacije in druge družbene organizacije oziroma ki 
se nanašajo na bistvena sistemska in razvojna vpra- 
šanja in ki bistveno vplivajo na pravice in obveznosti 
delovnih ljudi in občanov in so kot taka opredeljena v 
periodičnem delovnem načrtu zbora, morajo biti po- 
slana najmanj 60 dni pred dnem. določenim za sejo 
zbora vsem prejemnikom iz prejšnjega odstavka. 

Način in roki obravnave gradiv iz prejšnjih od- 
stavkov v delovnih telesih skupščine in zborov se do- 
ločijo v periodičnih delovnih načrtih zborov. V iz- 
jemnih primerih lahko zbor odloči, da se ti roki skraj- 
šajo. 

Kolikor se gradiva na predlog predlagatelja pred- 
ložijo delegatom na seji. mora predstavnik predlaga- 
telja obrazložiti, zakaj posamezno gradivo ni moglo 
biti posredovano pravočasno. Delegati posebej raz- 
pravljajo o utemeljenosti razlogov za to in z glaso- 
vanjem odločijo, ali bodo obravnavali predloženo 
gradivo, ali pa ga bodo uvrstili v dnevni red nasled- 
nje seje zbora. 

97. člen 
Seja zbora se skliče najmanj 30 dni pred dnem, 

določenim za sejo zbora. 
Sklicu seje zbora s predlogom dnevnega reda mo- 

rajo biti priložena osnovna gradiva za vse točke dnev- 
nega reda ter poročila delovnih teles skupščine in 
zborov h gradivom iz drugega odstavka prejšnjega 
člena, kolikor še niso bila predložena. Sklicu seje zbo- 
ra se priložijo tudi stališča družbenopolitičnih orga- 
nizacij. republiških družbenih svetov in organov in 
organizacij v republiki, ki sodelujejo v obravnavi v 
zboru, kolikor so že predložena. 

Sklic seje s predlogom dnevnega reda se da v 
razpravo tako, da se hkrati objavi v sredstvih javne- 
ga obveščanja. Sklic seje s predlogom dnevnega reda 
se pošlje zborom združenega dela občinskih skupščin 
in občinskim skupščinam, skupinam delegatov, dele- 
gatom družbenopolitičnega zbora skupščine in druž- 
benopolitičnim organizacijam v republiki. S sklicem 
seje pošlje predsednik zbora tudi zapisnik s prejšnje 
seje, če ni bil poslan že prej 
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98. člen 
Predsednik zbora lahko izjemoma skliče sejo zbo- 

ra v krajšem roku kot je določen v prvem odstavku 
prejšnjega člena, če je to potrebno zaradi prepreče- 
vanja in odpravljanja večjih motenj v gospodarstvu, 
kadar to zahtevajo interesi ljudske obrambe, varstva 
ustavne ureditve, večje naravne nesreče, zaradi "po- 
stopka usklajevanja aktov, ki jih sprejema skupščina 
SFRJ in zaradi drugih izrednih potreb republike. 

Zbor oceni, ali je bilo mogoče v času od sklica 
seje do dneva seje obravnavati gradiva in oblikovati 
stališča za delegate v zboru. V primeru, če je bila se- 
ja sklicana v krajšem roku in če delegacije niso mo- 
gle določiti delegata, se seje zbora udeležijo delegati, 
ki so imeli pooblastila za prejšnjo sejo zbora. 

99. člen 
Dnevni red že sklicane seje zbora se lahko raz- 

širi le izjemoma, kadar je to nujno zaradi razlogov, 
navedenih v prvem odstavku prejšnjega člena. Raz- 
širitev dnevnega reda seje zbora je treba posebej ute- 
meljiti. O tem, ali se v dnevni red zbora uvrstijo za- 
deve, ki so bile predlagane zboru v obravnavo, odlo- 
čijo delegati v zboru na seji zbora ob določitvi dnev- 
nega reda. O vsaki predlagani razširitvi dnevnega re- 
da seje zbora glasujejo delegati v zboru posebej. 

Predlog za razširitev dnevnega reda že sklicane 
seje zbora se objavi v sredstvih jaVnega obveščanja. 

100. člen 
Na sejo zbora ali k obravnavi posamezne zadeve 

se lahko povabijo predstavniki samoupravnih orga- 
nizacij in skupnosti, družbenopolitičnih organizacij in 
društev, katerim se pošlje vabilo za sejo z ustreznim 
gradivom. 

101. člen 
Roki po 96. in 97. členu ne veljajo za tiste seje 

zborov, ki so sklicane iz posebnih razlogov ali v času 
izrednih razmer. 

102. člen 
V nujnih primerih lahko predsednik zbora, ko- 

misija skupščine, delovno telo zbora. Predsedstvo re- 
publike in izvršni svet na seji zbora predlagajo, da 
se da določeno vprašanje na dnevni red 'seje. pri tem 
pa morajo obrazložiti nujnost predloga. 

Zbor odloča na seji najprej o nujnosti predloga. 

103. člen 
Dnevni red seje določi zbor na začetku seje. pri 

čemer upošteva zlasti nujnost odločanja o zadevi, čas. 
ki je bil na voljo za oblikovanje stališč in sporazu- 
mevanje in ali je zadeva dovolj proučena za razpra- 
vo in odločitev v zboru. 

4. Predsedovanje in udeležba na seji 

104. člen 
Seji zbora predseduje predsednik zbora. 
Če je predsednik zbora zadržan ali odsoten, vodi 

sejo zbora podpredsednik zbora. 
Če je tudi podpredsednik zbora zadržan ali od- 

soten. se na seji izvoli eden izmed delegatov v zboru, 
da bo vodil sejo. V tem primeru začne, sejo delegat, 
ki je v zboru najstarejši po letih, in jo vodi do iz- 
volitve delegata, ki bo predsedoval seji. 

105. člen 
Vsi delegati v zboru imajo pravico in dolžnost, 

da se udeležijo seje in da sodelujejo pri delu na seji 
zbora. 

O udeležbi delegatov na seji zbora se vodi evi- 
denca. 

Predsednik zbora ugotovi, če je zbor sklepčen. 

106. člen 
Na seji zbora ne sme nihče govoriti, preden ne 

dobi besede od predsednika zbora. 
Govorniki se lahko prijavijo vse do konca ob- 

ravnave. 
Govornika lahko opomni na red ali mu seže v 

besedo le predsednik. 
Predsednik skrbi, da govornika nihče ne moti pri 

govoru. 
107. člen 

Predsednik daje besedo delegatom, ki želijo govo- 
riti o istem vprašanju, po vrsti kot so se prijavili. 

Delegatu v zboru, ki želi govoriti o kršitvi po- 
slovnika ali o kršitvi dnevnega reda. da predsednik 
besedo takoj, ko jo zahteva. Govor tega delegata ne 
sme trajati več kot pet minut. Predsednik da po tem 
govoru pojasnilo glede kršitve poslovnika oziroma 
dnevnega reda. Če delegat ni zadovoljen s pojasni- 
lom, odloči zbor o vprašanju brez obravnave. 

Če zahteva delegat v zboru besedo, da bi opozoril 
na napako oziroma popravil navedbo, ki po njegovem 
mnenju ni točna in je povzročila nesporazum ali po- 
trebo po osebnem pojasnilu, mu da predsednik besedo 
takoj, ko jo zahteva. Pri tem se mora delegat omejiti 
le na pojasnilo in njegov govor ne sme trajati več kot 
pet minut. 

108. člen 
Govornik sme govoriti le o vprašanju, ki je na 

dnevnem redu. 
Če se govornik ne drži dnevnega reda, ga pred- 

sednik opomni. 
Če se govornik tudi po drugem opominu ne drži 

dnevnega reda. mu predsednik lahko vzame besedo. 
Zoper odvzem besede delegat lahko ugovarja. O ugo- 
voru odloči zbor brez obravnave. 

109. člen 
Razprave delegatov v zboru in drugih udeležen- 

cev na seji niso časovno omejene, razen če ni v tem 
poslovniku drugače določeno. 

Zbor lahko na predlog predsednika ali na zahte- 
vo delegata v zboru odloči, da lahko govornik o istem 
vprašanju govori le enkrat, lahko pa določi tudi tra- 
janje govora. 

5. Vzdrževanje reda 
110. člen 

Za red na seji zbora skrbi predsednik zbora. 
Za kršitev reda na seji se smejo izrekati nasled- 

nji ukrepi: opomin, odvzem besede in odstranitev s 
seje. 

111. člen 
Opomin se izreče delegatu v zboru, ki govori, če- 

prav mu predsednik zbora ni dal besede, ki seže go- 
vorniku v besedo ali ki na drugačen način krši red 
na seji in določbe tega poslovnika. 

Beseda se odvzame delegaitu v zboru, ki s svo- 
jim govorom na seji krši red in določbe tega poslov- 
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nika, pa je bil na isti seji že dvakrat opomnjen, naj 
spoštuje red in določbe tega poslovnika. 

Opomin in odvzem besede izreče predsednik zbo- 
ra. 

112. člen 
Odstranitev s seje se izreče delegatu v zboru, ki 

se ne ravna po zahtevi predsednika, ki mu je vzel 
besedo, ki na drugačen način moti delo na seji, ki 
na seji hudo žali skupščino ali delegate v zboru ali 
uporablja izraze, ki niso v skladu z dostojanstvom 
skupščine. 

Delegat v zboru sme biti odstranjen le s seje, na 
kateri je prekršil red. 

Odstranitev s seje se izreče delegatu v zboru na 
seji na predlog predsednika zbora ali delegata v zbo- 
ru. 

Delegat v zboru, za katerega se predlaga odstra- 
nitev s seje, ima pravico do besede. Njegov govor ne 
sme trajati dalj kot pet minut. 

Odstranitev s seje izreče zbor brez obravnave. 
Delegat v zboru, ki je bil odstranjen s seje, mo- 

ra takoj zapustiti sejno dvorano in ne sme biti več 
navzoč na tej seji. 

113. člen 
Predsednik zbora obvesti občinsko skupščino ozi- 

roma Republiško konferenco Socialistične zveze de>- 
lovnega ljudstva Slovenije o delegatu, zoper katere- 
ga je bil izrečen ukrep, o izrečenem ukrepu in o raz- 
logih, zaradi katerih je bil ukrep izrečen. 

114. člen 
Ce predsednik zbora z rednimi ukrepi ne more 

ohraniti reda na seji zbora, prekine sejo. 

115. člen 
Predsednik zbora odredi, da se odstrani iz dvo- 

rane. v kateri je seja in iz poslopja skupščine vsak 
poslušalec in drug udeleženec, ki krši red na seji zbo- 
ra. 

Ce je red zelo kršen, lahko predsednik odredi, da 
se odstranijo vsi poslušalci. 

116. člen 
Vsi, ki so v poslopju skupščine, morajo upošte- 

vati predpise o notranjem redu v skupščini. 

6. Potek seje 
I 

117. člen 
Ko predsednik zbora začne sejo, lahko da poja- 

snila v zvezi z delom na seji ter v zvezi z drugimi 
vprašanji. 

Komisiji za verifikacijo pooblastil in imunitetna 
vprašanja zbora združenega dela in zbora občin pre- 
gledata pooblastila delegatov na seji zbora; komisija 
za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja 
družbenopolitičnega zbora pa obravnava poročilo re- 
publiške volilne komisije in da zboru ustrezen pred- 
log. 

Komisija za verifikacijo pooblastil in imunitetna 
vprašanja sestavi poročilo za zbor. 

O spornem ipooblastilu odloča zbor posebej. 
Predsednik obvesti zbor o tem. kateri delegati 

se ne morejo udeležiti seje in kdo vse je povabljen 
na seio zbora. 

118. člen 
Posamezne zadeve se obravnavajo po vrstnem 

redu, ki je določen v dnevnem redu. 
Med sejo lahko zbor spremeni vrstni red za ob- 

ravnavo posameznih zadev, ki so na dnevnem redu. 

119. člen 
Kdor predlaga obravnavo določene zadeve, ki je 

na dnevnem redu, lahko da na začetku obravnave po- 
drobno oziroma dopolnilno obrazložitev. 

Zatem dobijo besedo delegati v zboru in drugi 
udeleženci na seji zbora, ki so se prijavili k besedi. 

Ko predsednik zbora ugotovi, da ni več govor- 
nikov, zaključi obravnavo. 

120. člen 
Predsednik zbora lahko med sejo prekine delo 

zbora in določi, kdaj se bo nadaljevalo. 
Predsednik prekine delo zbora, če seja ni sklep- 

čna. če so potrebna posvetovanja in usklajevanja in 
če je treba dobiti mnenja ter v drugih primerih, če 
to predlagajo delegati v zboru. 

Če je delo seje prekinjeno, ker ni sklepčna, sklep- 
čnosti pa ni niti v nadaljevanju seje, predsednik sejo 
zaključi. 

131. člen 
Če zadeva, ki se obravnava, ne zahteva izdaje akta 

ali če zbor o zadevi ne želi odločiti, zaključi obrav- 
navo in preide na naslednjo točko dnevnega reda. 

Če zbor o zadevi, ki jo je obravnaval, ni zaključil 
obravnave ali če ne želi odločati na isti seji, se ob- 
ravnava te zadeve predloži na eno izmed naslednjih 
sej. 

Ko so izčrpane vse točke dnevnega reda, pred- 
sednik zbora zaključi sejo. 

7. Odločanje 

122. člen 
Vsak zbor veljavno sklepa, če je na seji navzoča 

večina vseh delegatov v zboru. 
Predsednik zbora ugotovi sklepčnost seje zbora 

z uporabo tehničnih naprav ali s poimenskim klica- 
njem delegatov. 

Ko je poimensko klicanje končano, se zaradi pre- 
verjanja ponovno pokličejo delegati, za katere je oz- 
načeno. da niso navzoči. 

Poimensko klicanje na seji zbora opravlja sekre- 
tar zbora. 

123. člen 
Delegat v zboru ima pravico obrazložiti svoj glas 

pred glasovanjem. 
Njegova obrazložitev ne sme trajati dalj kot pet 

minut. 
124. člen 

Delegati v zboru imajo pravico in dolžnost, da 
glasujejo o vsakem predlogu, o katerem se odloča 
na seji zbora. 

Glasovanje je javno, razen v primerih, ko je s 
tem poslovnikom določeno tajno glasovanje. 

Delegati v zboru glasujejo tako, da se izjavijo za 
predlog ali proti predlogu ali pa se vzdržijo glaso- 
vanja. 

Glasuje se hkrati, in sicer z dvigom roke, z upo- 
rabo tehničnih naprav ali s posamičnim izjavljanjem. 
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125. člen 
Glasovanje se opravi tako, da predsednik zbora 

pokliče delegate v zboru, naj se najprej izjavijo, kdo 
je za predlog, nato, kdo je proti predlogu in ali se kdo 
vzdrži glasovanja. 

Posamično se izjavljajo delegati v zboru, če tako 
določi predsednik zbora, ker meni, da je to potrebno 
za natančno ugotovitev izida glasovanja, ali če to za- 
hteva delegat v zboru. 

Posamično se glasuje tako, da se vsak poklicani 
delegat v zboru izjavi »za« ali »proti« ali pa se 
»vzdrži« glasovanja. 

Po končanem glasovanju se zaradi preverjanja 
ponovno pokličejo delegati v zboru, za katere v se- 
znamu ni zaznamovano, da so glasovali. 

Klicanje delegatov v zboru opravlja sekretar zbo- 
ra. 

126. člen 
Zbor veljavno sprejme zakon, splošni akt in drugo 

končno odločitev z večino glasov vseh delegatov v 
zboru, če se z ustavo SR Slovenije ne zahteva višja 
stopnja soglasja. Druge odločitve sprejema zbor z ve- 
čino glasov navzočih delegatov. 

Po končanem glasovanju ugotovi predsednik zbora 
izid glasovanja in na podlagi izida razglasi, da je pred- 
log, o katerem je zbor glasoval, sprejet ali zavrnjen. 

8. Zapisnik 
127. člen 

O delu na seji zbora se piše zapisnik. 
Zapisnik obsega glavne podatke o delu na seji, 

zlasti o predlogih, ki so bili dani. in o sklepih, ki so 
bili na seji sprejeti. 

V zapisnik se zapisuje tudi izid glasovanja o po- 
sameznih zadevah. 

Delegat v zboru, ki je na seji izjavil posebno 
mnenje, lahko zahteva, naj se bistveni deli njegove 
izjave vpišejo v zapisnik. 

Za zapisnik skrbi sekretar zbora. 
128. člen 

Na dnevnem redu vsake seje mora biti prva točka 
odobritev zapisnika prejšnje seje. Vsak delegat v 
zboru ima pravico predlagati pri tej točki dnevnega 
reda pripombe k zapisniku. 

O utemeljenosti pripomb k zapisniku odloči zbor 
na seji brez obravnave, če so pripombe sprejete, se 
zapišejo v zapisnik ustrezne spremembe. 

Predsednik zbora ugotovi, da je sprejet zapisnik, 
h kateremu niso bile dane pripombe oziroma zapisnik 
v katerem so bile po prejetih pripombah vpisane spre-, 
membe. 

Sprejeti zapisnik podpišeta predsednik in sekre- 
tar zbora. 

Za hrambo izvirnih zapisnikov s sej zbora skrbi 
sekretar zbora. 

129. člen 
O delu na seji zbbra se vodijo tudi dobesedni 

zapiski. 
Vsak delegat v zboru lahko pred objavo sejnih 

zapiskov, zahteva redakcijske popravke svojega izva- 
janja na seji zbora. Popravki ne smejo spremeniti 
smisla in bistva njegovega izvajanja. 

V dvomljivih primerih odloči o popravku za- 
piskov predsednik zbora. 

Dobesedni zapiski se priložijo k izvirnim zapis- 
nikom. 

9. Seje skupščin samoupravnih interesnih skupnosti 
za območje republike 

130. člen 
Določbe tega poglavja, ki se nanašajo na sklicanje 

seje in odločanje, se uporabljajo tudi za skupščine 
samoupravnih interesnih Skupnosti za območje repub- 
like, kadar enakopravno odločajo s pristojnimi zbori 
skupščine. 

VI. SKUPNA SEJA VSEH ZBOROV 

131. člen 
Zbor združenega dela, zbor občin in družbenopo- 

litčini zbor qa skupni seji: 
— razglasijo spremembo ustave Socialistične re- 

publike Slovenije; 
—.razglasijo izvolitev Predsedstva republike, ob- 

javijo njegovo sestavo in odločajo o prenehanju man- 
data predsednika, člana Predsedstva republike v ce- 
loti; 

— volijo in razrešujejo s tajnim glasovanjem 
člana Predsedstva SFRJ iz SR Slovenije; 

— volijo in odpokličejo s tajnim glasovanjem 
delegate za Zbor republik in pokrajin. 

Zbori obravnavajo na predlog Predsedstva re- 
publike na skupni seji zakon o začasnih ukrepih, če 
ta v pristojnih zborih ni bil sprejet v enakem besedilu. 

Zbori obravnavajo na skupni seji tudi predlog 
skupne komisije za uskladitev spornih vprašanj, če 
se skupna komisija ne sporazume o spremembi ustave 
SR Slovenije ali če zbori ne sprejmejo njenega spo- 
razumnega predloga za spremembo ustave. 

132. člen 
Skupno sejo skliče predsednik skupščine in ji 

predseduje. 
Predsednika, ki je zadržan ali odsoten, nadome- 

stuje eden od podpredsednikov, ki ga določi pred- 
sednik ali predsedstvo skupščine. 

133. člen 
Kadar zbori odločajo na skupni seji, veljavno 

sklepajo z večino glasov vseh delegatov vseh zborov 
na seji, na kateri je navzoča večina vseh delegatov 
vsakega zbora. 

Predsednik skupščine ugotovi sklepčnost skupne 
seje z uporabo tehničnih naprav ali s poimenskim kli- 
canjem delegatov vsakega zbora. 

Poimensko klicanje na skupni seji opravlja gene- 
ralni sekretar skupščine. 

134. člen 
Določbe tega poslovnika o sejah zborov in o po- 

slovnem redu na sejah se smiselno uporabljajo tudi za 
skupno sejo. kolikor ni s tem poslovnikom drugače 
določeno. 

VII. PREDSEDNIK. PODPREDSEDNIK SKUPŠČINE, 
PREDSEDNIKI ZBOROV IN GENERALNI 

SEKRETAR SKUPŠČINE 

135. člen 
Skupščina ima predsednika, -ki ga izvoli Izmed 

delegatov v zborih skupščine. 
Predsednik skupščine sklicuje in vodi skupno sejo 

vseh zborov skupščine, daje pobudo za obravnavo 
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posameznih vprašanj s samostojnega oziroma ena- 
kopravnega delovnega področja zborov ter skrbi za 
usklajevanje njihovega dela. 

Predsednik .skrbi za izvajanje tega poslovnika, 
dodeljuje predsednikom pristojnih zborov v obravnavo 
zakone in druge splošne akte skupščine, skrbi za jav- 
nost dela skupščine in za uveljavljanje pravic dele- 
gatov v zvezi z opravljanjem njihove funkcije v 
skupščini, razpisuje volitve za delegate v skupščini 
ter izpolnjuje druge pravice in dolžnosti, ki jih 
določa ustava SR Slovenije, ta poslovnik in posebni 
predpisi. 

Predsednik podpisuje zakone in druge akte, do- 
ločene s tem poslovnikom. 

Predsednik izdaja pravila o notranjem redu v 
skupščini in druge akte, za katere je pooblaščen s 
posebnimi predpisi skupščine -ali s tem poslovnikom. 

Predsednik lahko imenuje delegata, ki mu je 
potekel mandat, za funkcionarja skupščine oziroma za 
svetovalca in mu poveri opravljanje določenih nalog 
za skupščino. 

136. člen 
Predsednik skupščine lahko v sporazumu s pred- 

sedniki zborov skliče sejo zborov, na kateri zbori 
skupaj obravnavajo zadeve, ki so skupnega pomena za 
zbore. 

137. člen 
Podpredsednik skupščine se izvoli izmed delegatov 

v zborih skupščine. / 
Podpredsednik skupščine pomaga predsedniku pri 

delu, opravlja v dogovoru z njim posamezne zadeve 
z njegovega delovnega področja in ga nadomešča, 
kadar je zadržan. 

138. člen 
Predsednik in podpredsednik skupščine in pred- 

sedniki ter podpredsedniki njenih zborov se volijo za 
dve leti in so lahko izvoljeni za to funkcijo največ 
dvakrat zaporedoma. 

Predsedniku in podpredsedniku skupščine in 
predsednikom ter podpredsednikom zborov preneha 
funkcija, če jim pred potekom časa, za katerega so 
bili izvoljeni, preneha mandat člana delegacije ozi- 
roma delegata v družbenopolitičnem zboru. 

139. člen 
Predsednik skupščine, podpredsednik skupščine, 

predsedniki zborov in predsedniki komisij skupščine 
kot predsedstvo skupščine skrbijo za učinkovito ures- 
ničevanje skupnih nalog zborov, za usklajevanje dela 
med njimi in za opravljanje z ustavo in s tem poslov- 
nikom določenih nalog. Delo predsedstva skupščine 
vodi predsednik skupščine. 

Predsedstvo skupščine skrbi za usklajeno delo 
skupščine in zborov in pri tem zlasti: 

— skrbi za uresničevanje programa dela zborov 
in delovnih teles skupščine; 

— obravnava vprašanja usklajevanja dela zborov 
in delovnih teles ter njihovo sodelovanje s skupšči- 
nami samoupravnih interesnih skupnosti; 

— skrbi za sodelovanje skupščine s Skupščino 
SFRJ in skupščinami socialističnih republik in skup- 
ščinami avtonomnih pokrajin; 

— skrbi za sodelovanje skupščine z občinskimi 
skupščinami, družbenopolitičnimi organizacijami, sa- 
moupravnimi interesnimi skupnostmi, organizacijami 

združenega dela in z drugimi samoupravnimi orga- 
nizacijami in skupnostmi; 

— skrbi za izvajanje tega poslovnika; 
— skrbi za pravočasno pošiljanje gradiv, ki se 

obravnavajo v zborih in za zagotovitev drugih pogojev 
za delo delegatov; 

— razlaga določbe tega poslovnika in poslovni- 
kov zborov glede pristojnosti zborov in delovnih teles; 

— sprejema stališča o drugih, s tem poslovnikom 
določenih vprašanjih, ki so skupnega pomena za delo 
zborov; 

— skrbi za natisk zakonov in drugih aktov, ki se 
objavljajo v sredstvih javnega obveščanja; 

usklajuje delo zborov skupščine in predlaga 
rešitve, če se zbori ne morejo sporazumeti glede 
načina in rokov za obravnavo zadev, o katerih od- 
ločajo enakopravno, ali glede opravljanja drugih 
zadev, ki imajo skupen pomen za zbore; 

predlaga zborom, katerim od predlogov in za- 
dev, ki jih je treba hitro rešiti, naj dajo prednost; 

spremlja delo delovnih teles in obravnava z 
njihovimi predsedniki zadeve, ki so v zvezi z delom 
teh teles; 

— določa sredstva, ki naj bodo v predlogu re- 
publiškega proračuna zagotovljena za delo skupščine 
in njenih služb; 

predlaga zborom akte o organizaciji služb 
skupščine; 

— odloča o spornih vprašanjih med delovno skup- 
nostjo služb skupščine in generalnim sekretarjem 
skupščine v primerih, določenih z zakbnom; 

1 obravnava druge zadeve, določene s predpisi 
in s tem poslovnikom, ki se nanašajo na delovno 
skupnost služb skupščine; 

— opravlja druge zadeve, določene s tem poslov- 
nikom. 

140. člen 
Pri uresničevanju nalog iz prejšnjega člena sode- 

lujejo predsednik izvršnega sveta, predsedniki skupščin 
samoupravnih interesnih skupnosti za območje repu- 
blike, kadar gre za zadeve, o katerih te skupščine ena- 
kopravno odločajo s pristojnimi zbori skupščine, ge- 
neralni sekretar skupščine in drugi funkcionarji v 
skupščini, ki jih določi predsednik skupščine. 

Na sejo predsedstva skupščine se lahko povabijo 
predstavniki družbenopolitičnih organizacij v republiki 
in Gospodarske zbornice Slovenije. 

141. člen 
Predsednik skupščine, podpredsednik skupščine in 

predsedniki zborov imajo pravico predlagati delovnim 
telesom skupščine, da obravnavajo posamezne zadeve 
z njihovega delovnega področja; ti lahko sodelujejo 
pri razpravljanju o vseh zadevah, ki so na dnevnem 
redu sej teh teles. 

Ce posamezen akt oziroma gradivo, ki je predlo- 
ženo skupščini, ni pripravljeno v skladu z določbami 
tega poslovnika, lahko predsednik skupščine skupaj 
s predsedniki zborov tako gradivo zadrži in zahteva od 
predlagatelja, naj ga dopolni. Na ponovno zahtevo 
pooblaščenega predlagatelja predsednik skupščine do- 
deli gradivo v obravnavo pristojnim zborom. 

142. člen 
Generalni sekretar skupščine organizira, vodi in 

usklajuje delo služb skupščine pri opravljanju nalog 
in zadev za potrebe delegatov, zborov, delovnih teles 
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in predsedstva skupščine ter skrbi za usklajeno delo- 
vanje teh služb. 

Pri izvajanju svojih nalog sodeluje generalni se- 
kretar skupščine s sekretarji zborov. 

Generalni sekretar skupščine skrbi za objavljanje 
zakonov in drugih aktov skupščine in njenih teles in 
opravlja druge zadeve, določene s predpisi in s tem 
poslovnikom. 

Generalni sekretar skupščine pripravi predlog 
predračuna sredstev za delo skupščine in njenih služb. 

Za svoje delo je generalni sekretar skupščine od- 
govoren skupščini. 

Generalni sekretar skupščine se imenuje za štiri 
leta in je lahko imenovan za to funkcijo največ dva- 
krat zaporedoma. 

VIII. DELOVNA TELESA 

1. Splošne določbe 
* 

143. člen 
Skupščina in njeni zbori lahko ustanovijo komisije, 

odbore in druga delovna telesa. 
Komisije skupščine se ustanovijo za proučevanje 

zadev, k: so skupnega pomena za vse zbore skupščine. 
Ustanovijo se s tem poslovnikom, lahko pa se ustano- 
vijo tudi š posebnim odlokom skupščine. 

Odbori zborov se lahko ustanovijo za proučevanje 
sistemskih vprašanj, določenih skupnih vprašanj ali za 
proučevanje posameznih zadev. 

Odbor zbora za proučevanje sistemskih vprašanj 
oziroma vprašanj trajnejšega pomena iz pristojnosti 
zbora se ustanovi s poslovnikom ali odlokom zbora.' 
Odbor zbora za proučitev posameznih vprašanj ali pri- 
pravo akta se ustanovi s sklepom zbora. 

Dva ali vsi trije zbori lahko ustanovijo tudi skupna 
delovna telesa. 

Skupna delovna telesa lahko ustanovijo tudi zbori 
in skupščine samoupravnih interesnih skupnosti za ob- 
močje republike za zadeve, v katerih te skupščine ena- 
kopravno odločajo s pristojnimi zbori skupščine. 

Z odlokom oz'roma s sklepom o ustanovitvi delov- 
nih teles se določijo njihove naloge, pooblastila in se- 
stava. 

Ko delovno telo, ki se ustanovi s sklepom zbora, 
opravi nalogo, za katero je bilo ustanovljeno, preneha 
delati. 

144. člen 
Delovna telesa se ustanovijo z nalogo, da: ugo- 

tavljajo in obravnavajo pobude, predloge, mnenja in 
pripombe, ki jih delovni ljudje in občani izražajo v 
temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih in 
se nanašajo na delo skupščine; ugotavljajo in obrav- 
navajo stališča in pobude delegacij in konferenc dele- 
gacij glede posameznih zadev, o katerih odločajo zbori, 
razloge zanje in stopnjo doseženega soglasja; priprav- 
ljajo, proučujejo in obravnavajo predloge za izdajo za- 
konov, zakonske osnutke in zakonske predloge ter 
druge splošne akte skupščine, pri čemer skrbijo zlasti, 
da so stališča delegacij temeljnih samoupravnih orga- 
nizacij in skupnosti in stališča, ki so se izoblikovala 
v zborih, izražena v predloženih aktih oziroma pred- 
videnih rešitvah; spremljajo izvajanje politike, ki jo 
je določila skupščina; ugotavljajo stanje na posamez- 
nih področjih družbenega življenja ter spremljajo iz- 
vrševanje zakonov in drug<h splošnih aktov skupščine; 
dajejo pobude, predloge in mnenja izvršnemu svetu 

in republiškim upravnim organom in organizacijam; 
proučujejo druge zadeve iz pristojnosti zborov. 

145. člen 
Delovna telesa so dolžna na ustrezen način obve- 

stiti vse delegate in delegacije o kraju in času svojih 
sej, da se jih delegati v skladu s 34. členom tega po- 
slovnika lahko udeležijo, če to želijo. 

146. člen 
Da bi bile dosežene strokovno najustreznejše re- 

šitve, delovna telesa skrbijo, da so v obravnavo in 
pripravo posameznih gradiv vključene tudi znanstvene 
in strokovne organizacije oziroma znanstveni in stro- 
kovni delavci. 

147. člen 
Delovna telesa lahko predlagajo zboru, da se da do- 

ločeno vprašanje na dnevni red seje zbora oziroma naj 
zbor določenega vprašanja ne obravnava na seji, ker 
še ni dovolj proučeno. 

148. člen 
Zaradi seznanjanja s posameznimi problemi, z raz- 

logi za določene rešitve, z razlikami ali da ugotovijo 
ustreznost in pravilnost posameznih rešitev se delovna 
telesa povezujejo s samoupravnimi organizacijami in 
skupnostmi in njihovimi delegacijami oziroma drugimi, 
ki so obravnavali določene zadeve in v zvezi s tem 
dajejo pobude za organiziranje posvetov. Delovna te- 
lesa lahko povabijo delegate iz temeljnih samouprav- 
nih organizacij in skupnosti, predlagatelje, družbeno- 
politične organizacije, Gospodarsko zbornico Slovenije 
in izvršni svet, kolikor ni sam predlagatelj, da skupaj 
z njimi razpravljajo o teh zadevah. 

Delovna telesa praviloma predlagatelje izraženih 
interesov, smernic in stališč povabijo tudi na svoje 
seje, da skupaj z njimi in predlagateljem akta obrav- 
navajo izražena stališča, zlasti pa razlike med njimi. 

149. člen 
Vprašanja iz drugega odstavka 96. člena tega po- 

slovnika obravnavajo delovna telesa dvakrat, in sicer 
takrat, kadar je to določeno v programih dela zborov 
skupščine. V prvi obravnavi delovno telo ugotovi, ka- 
tera so bistvena sistemska in razvojna vprašanja, dile- 
me ter odprta vprašanja, ki jih je treba razčistiti. 

V nadaljnjih obravnavah delovna telesa ugotovijo 
in obravnavajo stališča in pobude delegacij, konferenc 
delegacij in občinsk>n skupščin glede posameznih za- 
dev in ugotavljajo stopnjo doseženega soglasja. 

150. člen 
Da bi delovna telesa lahko poročala zborom o tem, 

kako so usklajena različna stališča glede zadeve, ki je 
na dnevnem redu seje zborov, morajo biti razprave 
v delegacijah, konferencah delegacij, skupinah dele- 
gatov, o zadevah, ki bodo obravnavane na sejah zbo- 
rov, praviloma končane 15 dni pred dnem, določenim 
za seje zborov, s tem, da le-te najkasnje 10 dni pred 
sejami zborov do tega roka pošljejo zborom svoja 
mnenja, stališča in predloge o obravnavanih vpra- 
šanjih. 

Službe skupšč ne zberejo in strokovno obdelajo vsa 
mnenja, stališča in predloge delegacij, konferenc dele- 
gacij, skupin delegatov, družbenopolitičnih organizacij, 
organov in organizacij v republiki in drugih samo- 
upravnih organizacij In skupnosti ter pripravijo gra- 
diva za sejo delovnih teles. 
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151. člen 
Če delovna telesa ugotovijo, da glede zadeve, ki je 

na dnevnem redu sej zborov, v delegacijah, konferen- 
cah delegacij in skupinah delegatov niso usklajena 
stališča glede bistvenih vprašanj, lahko predlagajo 
zborom, da zadeve ne obravnavajo. Če zbori tak pred- 
log delovnih teles sprejmejo, določijo nadaljnji način 
obravnavanja teh zadev. 

152. člen 
Delovno telo ugotavlja, kako so na podlagi vseh 

razprav usklajena različna stališča glede zadeve, ki je 
na dnevnem redu seje zbora; predlaga stališča, mne- 
nja, pripombe in daje predloge, glede katerih je v 
delovnem telesu doseženo soglasje oziroma so dobil' 
večinsko podporo; predlaga možne alternativne rešitve 
k tej .zadevi ter ugotavlja stališča, mnenja, pripombe 
in predloge, ki na njegovi seji niso dobili širše oziroma 
večinske podpore. O tem delovno telo poroča zboru. 

153. člen 
V zvezi z zadevami, ki so na dnevnem redu seje 

zbora oziroma sej zborov in glede katerih so delovna 
telesa dala svoja poročila, se za poročanje na sejah 
zborov določi poročevalec izmed članov delovnega te- 
lesa, ki na seji zbora oziroma zborov pojasni stališča, 
mnenja, predloge in pripombe delovnega telesa oziro- 
ma amandmaje delegatov; kolikor je bila opravljena 
javna obraVnava, pa tudi mnenje delovnega telesa 
o stališčih, ki so se izoblikovala v javni obravnavi. 

Poročevalec se na seji zbora izreče v imenu de- 
lovnega telesa o stališčih, mnenjih, predlogih in pri- 
pombah v poročilu; brez pooblastila delovnega telesa 
pa ne more spremeniti ali umakniti poročila. Poroče- 
valec lahko po potrebi ustno obrazloži pismeno poro- 
čilo delovnega telesa, ki je predloženo na seji zbora. 

154. člen 
Če se med obravnavo pojavi vprašanje, katerega 

ni obravnavalo delovno telo, lahko zbor obravnavo o 
tem vprašanju odloži, da ga bo obravnavalo delovno 
telo, lahko pa v takem primeru ustanovi delovno sku- 
P'no izmed delegatov v zboru. V tej skupini sodeluje 
predlagatelj in predstavnik izvršnega sveta, če izvršni 
svet ni sam predlagatelj. 

155. člen * 
Delovna telesa, ki spremljajo stanje na posameznih 

področjih, v okviru svoje pristojnosti sodelujejo z iz- 
vršnim svetom in njegovimi telesi ter republiškimi 
upravivmi organi in organizacijami pri obravnavanju 
zadev in pripravljanju rešitev v zvezi s pobudami 
in predlogi delegacij še pred oblikovanjem takih zadev 
in reš:tev na sejah izvršnega sveta in njegovih teles 
oziroma v republiških upravnih organih in organiza- 
cijah oziroma še pred njihovo predložitvijo skupščini. 
V ta namen je treba zagotoviti medsebojno izmenjavo 
mnenj in druge oblike medsebojnega obveščanja. 

156. člen 
Delovna telesa pri spremljanju izvajanja politike 

in aktov skupščine na lastno pobudo obravnavajo 
aktualna vprašanja, na katera opozarjajo samoupravne 
organizacije in skupnosti, delegacije in delegate v zbo- 
rih, na seiah delovnih teles skupščine in zborov in v 
delegatskih vprašanjih, občinske skupščine, družbeno- 

politične organizacije, izvršni svet in republiški uprav- 
ni organi oziroma organizacije. 

Kolikor so za spremljanje izvajanja politike in 
aktov skupščine potrebne celovitejše analize ali raz- 
iskave, lahko delovna telesa predlagajo zborom, da 
naložijo izvršnemu svetu oziroma ustreznemu republi- 
škemu upravnemu organu oziroma organizaciji, da pri- 
pravijo in predložijo delovnim telesom take analize 
ali raziskave. 

157. člen 
Pri spremljanju izvajanja politike in aktov skup- 

šč ine. obravnavajo delovna telesa skupščine iz zborov 
poročila, ki jih na zahtevo skupščine, na lastno pobudo 
ali na podlagi predpisa pošiljajo skupščini organi in 
organizacije v republiki. 

Delovna telesa obveščajo zbore o svojih ugotovit- 
vah v zvezi z obravnavo teh poročil, lahko pa tudi 
predlagajo, da zbori obravnavajo ta poročila, zlasti 
takrat, kadar bi bilo po mnenju delovnih teles po- 
trebno sprejeti predloge in ukrepe, ali kadar take 
ukrepe predlaga predlagatelj poročila. 

Glede obravnavanja poroč 'l in sprejemanja sta- 
lišč ter določanja obveznosti, kolikor poročila ali in- 
formacije predložijo drugi organi in organizacije v 
republiki in ne izvršni svet skupščine, se smiselno 
uporabljajo določbe 217. do 219. člena tega poslovnika. 

158. člen 
Delovno telo ima predsednika, podpredsednika in 

določeno število članov. 
Predsednik delovnega telesa se voli za štiri leta 

in ne more biti za to funkcijo-izvoljen dvakrat zapo- 
redoma. 

Podpredsednik in člani delovnega telesa se volijo 
za štiri leta in so lahko izvoljeni za to funkcijo največ 
dvakrat zaporedoma. 

V skupno delovno telo zbordv oziroma skupščine 
se volijo delegati iz zborov tako, da je v njem enako 
število delegatov iz vsakega zbora. V aktu o ustano- 
vitvi skupnega delovnega telesa se lahko izjemoma 
določ i, da je v njem število delegatov iz posameznih 
zborov različno, pri čemer pa mora biti najmanj en 
delegat iz vsakega zbora. 

159. člen 
Predsednik delovnega telesa organizira in vodi 

delo takega telesa, daje pobudo za obravnavanje zadev, 
za katere je pristojno delovno telo; skrbi za obvešča- 
nje članov delovnega telesa o zadevah, za katere je 
pristojno delovno telo; sodeluje s predsedniki zborov 
in s predsedniki drugih delovnih teles, s funkcionarji, 
ki vodijo republiške upravne organe in organizacije, 
ter s predstavniki drugih ustreznih organov in orga- 
nizacij pri pripravljanju vprašanj, ki jih bo delovno 
telo obravnavalo; pripravlja in sklicuje seje, predlaga 
dnevni red sej in jim predseduje; usmerja delo službe 
delovnega telesa; skrbi za izvajanje sprejetih dogovo- 
rov in sklepov delovnega telesa in opravlja druge za- 
deve, ki jih določa ta poslovhik, poslovnik zbora ali 
odlok o ustanovitvi delovnega telesa. 

160. člen 
Delovno telo dela na sejah. 
Seje sklicuje predsednik na pobudo delegacij, na 

lastno pobudo, na pobudo članov delovnega telesa ozi- 
roma delegatov v zboru. Predsednik je dolžan sklicati 
sejo, če to zahtevajo predsednik skupščine, predsedstvo 

26 priloga poročevalca 



skupščine, predsednik zbora, če to predlaga tretjina 
članov delovnega telesa ali če to predlagajo zbor ozi- 
roma delegati v zboru. 

V zahtevi oziroma v predlogu za sklic seje se na- 
vedejo zadeve, ki jih je treba dati na dnevni red seje 
delovnega telesa. 

Ce predsednik delovnega telesa ne skliče seje, ko 
jo je dolžan sklicati, jo skliče predsednik skupščine 
oziroma predsednik zbora. 

Delovno telo lahko dela, če je na seji navzoča ve- 
čina njegovih članov. 

161. člen 
Delovno telo obravnava zadeve, za katere je pri- 

stojno, na lastno pobudo, mora pa obravnavati • vsako 
zadevo, za katero je pristojno, če to zahtevajo pred- 
sednik skupščine, predsedstvo skupščine, predsednik 
zbora, če to predlaga zbor oziroma delegati v zboru ali 
če to predlaga tretjina članov delovnega telesa. * 

162. člen 
Delovno telo lahko zahteva od izvršnega sveta ali 

republiškega upravnega organa oziroma organizacije, 
da njegovi predstavniki obrazložijo stališča, kadar je 
na dnevnem redu njegove seje predlog izvršnega sveta 
oziroma kadar razpravljajo o zadevah z delovnega 
področja republiškega upravnega organa z i roma or- 
ganizacije. 

Predstavnik izvršnega sveta ima na seji delovnega 
telesa pravico razpravljati in se opredeljevati v okviru 
svojih pooblastil. To pravico ima tudi, če izvršni svet 
ni predlagatelj akta. 

Predstavnik republiškega upravnega organa ozi- 
roma organizacije ima na seji delovnega telesa pravico 
razpravljati o zadevi z delovnega področja tega organa 
oziroma organizacije. 

Pravico do udeležbe in razpravljanja na seji de- 
lovnega telesa imajo tudi pooblaščenci predlagatelja 
predloga. 

163. člen 
Pravico do udeležbe, razpravljanja in opredeljeva- 

nja imajo na, seji delovnega telesa tudi predstavniki 
drugih predlagateljev predlogov. 

164. člen 
Delovno telo lahko zahteva od izvršnega sveta ob- 

vestila o vprašanjih, ki so na dnevnem redu seje de- 
lovnega telesa, če se nanašajo na delovno področje 
izvršnega sveta. 

Delovno telo ima pravico zahtevati od republiških 
upravnih organov oziroma organizacij obvestila in po- 
jasnila ter druge podatke, ki jih potrebuje za delo. 

Delovno telo ima pravico zahtevati taka obvestila 
in podatke tudi od samoupravnih organizacij in skup- 
nosti, ki na podlagi zakona izvršujejo javna poobla- 
stila v zadevah, pomembnih za republiko, če se nana- 
šajo na njihovo dejavnost pri izvrševanju javnih po- 
oblastil. 

165. člen 
Delovno telo lahko povabi na svoje seje člane de- 

legacij, delegate skupščin samoupravnih interesnih 
skupnosti za območje republike, člane delegacije v 
Zboru republik in pokrajin in delegate iz SR Sloveni- 
je v Zveznem zboru Skupščine SFRJ, predstavnike 
družbenopolitičnih organizacij in drugih družbenih or- 
ganizacij, organizacij združenega del£ in drugih sa- 
moupravnih organizacij in skupnosti, društev, znan- 
stveni in strokovnih organizacij ter tudi znanstvene, 

strokovne in javne delavce, da bi dali svoje mnenje 
o zadevah, ki se obravnavajo na seji. 

2. Komisije skupščine 

166. člen 
Predsednik, podpredsednik in člani komisije se 

volijo iz vrst delegatov iz zborov, tako da je v vsaki 
komisiji enako število delegatov iz vsakega zbora. 

V odloku o ustanovitvi komisije se lahko izjemo- 
ma določi, da je v komisiji število delegatov iz posa- 
meznih zborov različno, pri čemer pa mora biti naj- 
manj en delegat iz vsakega zbora. 

Člani posameznih komisij se lahko na predlog ko- 
misije za volitve, imenovanja in administrativne zade- 
ve imenujejo tudi izmed znanstvenih, strokovnih in 
javnih delavcev, vendar število teh članov ne more 
biti večje od števila članov delegatov iz zborov. 

167. člen 
Predsednika, podpredsednika in člane vseh komi- 

sij ali posamezne komisije volijo zbori enakopravno. 

168. člen 
Predsednik, podpredsednik in vsi ali posamezni 

člani komisije so lahko razrešeni še pred potekom ča- 
sa, za katerega so bili izvoljeni. 

Vsak zbor lahko razreši še pred potekom časa, za 
katerega je bil izvoljen, člana komisije, ki je bil iz- 
voljen izmed delegatov v zboru; vsi trije zbori enako- 
pravno pa tudi posameznega člana komisije, ki je bil 
imenovan v komisijo izmed znanstvenih, strokovnih 
in javnih delavcev. 

Vsak zbor lahko izvoli namesto člana komisije, ki 
je bil izvoljen izmed delegatov v tem zboru in mu je 
prenehala funkcija, novega člana; vsi trije zbori ena- 
kopravno pa lahko imenujejo namesto člana komisije, 
ki je bil imenovan v komisijo izmed znanstvenih, stro- 
kovnih in javnih delavcev in mu je prenehala funkci- 
ja, novega člana. 

O novih članih komisije, ki jih izvoli zbor, obvesti 
predsednik zbora predsednika skupščine in predsedni- 
ka ustrezne komisije. 

169. člen 
Člani delovnih skupin in drugih delovnih teles, ki 

jih ustanovijo komisije skupščine, se imenujejo izmed 
članov teh komisij in delegatov ter znanstvenih, stro- 
kovnih in javnih delavcev. 

170. člen 
Za zbiranje podatkov v zvezi z zadevami, ki jih 

obravnava, lahko opravlja komisija ankete in poiz- 
vedbe ter v ta namen zahteva od državnih organov in 
organizacij potrebne podatke, spise in druge listine ter 
stališča in mnenja. 

Komisije ne morejo imeti preiskovalnih ali drugih 
sodnih funkcij. 

171. člen 
Komisija sodeluje z drugimi komisijami skupščine 

ter z delovnimi telesi zborov v zadevah skupnega po- 
mena in ima lahko s temi telesi skupne seje. 

172. člen 
Skupščina ima naslednje komisije: 
— Komisijo za volitve, imenovanja in administra- 

tivne zadeve; 
— Komisijo za mednarodne odnose; 
— Zakonodajno-pravno komisijo; 
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— Komisijo za narodnosti; 
— Komisijo za pravosodje; 
— Komisijo za vprašanja borcev NOV; 
— Komisijo za družbeno nadzorstvo; 
— Komisijo za vloge in pritožbe; 
— Komisijo za informiranje. 

a) Komisija za volitve, imenovanja in administrativne 
zadeve 

173. člen 
Komisija za volitve, imenovanja in administrativ- 

ne zadeve obravnava temeljna vprašanja s področja 
kadrovske politike in vprašanja iz pristojnosti skup- 
šč ine, ki so v zvezi z volitvami, imenovanji, razrešit- 
vami in administrativnimi zadevami. 

Pri izpolnjevanju svojih nalog pripravlja komisija 
v sodelovanju z organi in organizacijami, zainteresi- 
ranimi za rešitev kadrovskih vprašanj in administra- 
tivnih zadev, predloge in mnenja in jih daje pristoj- 
nim zborom. 

174. člen 
V mejah nalog s področja temeljnih vprašanj kad- 

rovske polit'ke skrbi komisija, da se izvajajo ustavna 
načela in družbene norme, ki se nanašajo na kadrov- 
sko politiko, predlaga ukrepe za njihov napredek ter 
spodbuja dejavnost organov in organizacij v zvezi 
z reševanjem vprašanj o stanju kadrov in o potrebah 
po njih. 

175. člen 
V mejah svojih nalog s področja volitev, imeno- 

vanj, razrešitev in administrativnih zadev, ki so v pri- 
stojnosti skupščine, komisija zlasti: 

— pripravlja in daje zborom predloge za izvolitev 
oziroma imenovanje in razrešitev funkcionarjev skup- 
šč ine, kolikor ni s tem poslovnikom in poslovniki zbo- 
rov drugače določeno, in predloge za sestavo delovnih 
teles skupščine; lahko pa pripravi predloge in tudi 
predlaga sestavo delovnih teles zborov; 

— daje pristojnim zborcm mnenja k predlogom za 
izvolitev in razrešitev podpredsednikov in članov iz- 
vršnega sveta; mnenje k predlogom za imenovanje in 
razrešitev republiških sekretarjev in njihovih namest- 
nikov ter predsednikov republiških komitejev in nji- 
hovih namestnikov; 

— daje zborom predloge za izvolitev, imenovanje 
in razrešitev predsednika, sodnikov in sodnikov po- 
rotnikov Vrhovnega sodišča. SR Slovenije; predsedni- 
ka in sodnikov Sodišča združenega dela SR Slovenije 
in predsednikov, sodnikov in sodnikov porotnikov dru- 
gih sodišč v republiki, ki jih določa zakon; ter pred- 
loge za izvolitev, imenovanje in razrešitev javnega to- 
žilca SR Slovenije, republiškega javnega pravobranil- 
ca in drugih republiških funkcionarjev in članov or- 
ganov upravljanja samoupravnih organizacij in skup- 
nosti, ki jih določa ustava SR Slovenije, zakon ali drug 
akt skupščine; 

— daje pristojnim zborom mnenja k predlogom za 
imenovanje in razrešitev namestnika družbenega pra- 
vobranilca samoupravljanja SR Slovenije, namestni- 
kov javnega tožilca SR Slovenije in drugih javnih to- 
žilcev in njihovih namestnikov v republiki, ki jih do- 
loča zakon; 

— daje zborom predloge za soglasje k imenovanju 
drugih funkcionarjev, ki jih določa zakon; 

— sodeluje s koordinacijskim odborom za kadrov- 
ska vorašanja pr' Republiški konferenci Socialistične 
zveze delovnega ljudstva Slovenije; 

— obravnava in pripravi predloge ustreznih aktov 
za zbore za izvolitev, imenovanje in razrešitev funk- 
cionarjev, glede katerih ni sama predlagatelj; 

— sodeluje z ustrezno komisijo Skupščine SFRJ 
glede izvolitve oziroma imenovanja in razrešitve funk- 
cionarjev Skupščine SFRJ in njenih teles ter zveznih 
upravnih organov in organizacij ter pri pripravljanju 
in obravnavanju predlogov glede teh funkcionarjev; 

— sodeluje pri sprejemanju družbenega dogovora 
o osnovah in merilih za določanje osebnih dohodkov in 
drugih osebnih prejemkov delegatom in voljenim ali 
imenovanim funkcionarjem; 

— sprejme pravilnik o določitvi nadomestil oseb- 
nih dohodkov in drugih osebnih prejemkov delegatom 
in funkcionarjem skupščine, izvršnega sveta in re- 
publiških upravnih organov; 

— opravlja druge zadeve, ki jih določajo splošni 
akti in ta poslovnik. 

Predpisi, ki jih izdaja komisija s področja admi- 
nistrativnih zadev, se objavljajo v Uradnem listu SR 
Slovenije. 

176. člen 
V okviru svoje pristojnosti obravnava komisija 

predloge, ki jih dobi skupščina za izvolitev oziroma 
imenovanje funkcionarjev iz njene pristojnosti, s sta- 
lišča, ali so izpolnjeni pogoji za posamezno funkcijo in 
ali je bil upoštevan postopek, po katerem se pripravijo 
predlogi za njihovo izvolitev, imenovanje oziroma raz- 
rešitev, in daje pristojnim zborom mnenje o takih 
predlogih. 

177. člen 
Komisija ima dvanajst članov. Po štirje člani se 

izvolijo izmed delegatov v vsakem zboru skupšč ine. 

b) Komisija za mednarodne odnose 

178. člen 
Komisija za mednarodne odnose: 
— spremlja, proučuje in obravnava vprašanja s 

področja političnih, gospodarskih, kulturnih, znanstve- 
n'h in drugih odnosov SFRJ in SR Slovenije s tujino 
ter vprašanja, ki zadevajo položaj in razvoj slovenske 
narodne skupnosti v zamejstvu in Slovencev v tujini; 

— daje pristojnim zborom in delovnim telesom 
predloge za urejanje vprašanj s področja mednarod- 
nih odnosov ter poročala in mnenja v zvezi z akti, so- 
glasji in drugimi vprašanji s tega področja; 

— skrbi za obveščanje delegatov v zborih o med- 
narodnih odnosih; 

— spremlja delo republiških upravnih organov, 
zlasti izvajanje v skupščini sprejete politike in izvr- 
ševanje predpisov in drug>h aktov s področja medna- 
rodnih odnpsov ter obravnava vprašanja v zvezi s so- 
delovanjem občin, organizacij združenega dela in dru- 
gih samoupravnih organizacij in skupnosti v SR Slo- 
veniji z ustreznimi tujimi in mednarodnimi organi in 
organizacijami ter. teritorialnimi enotami tujih držav; 

— opravlja druge zadeve, ki jih določa ta poslov- 
nik. 

179. člen 
Komisija ima sedemnajst članov. Po štirje člani 

komisije se izvolijo izmed delegatov v vsakem zboru, 
pet članov komisije pa še imenuje izmed znanstvenih, 
strokovnih in javnih delavcev s področja zunanje po- 
livke in mednarodnih odnosov. 
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c) Zak.onodajno-pra.vna komisija 

180. člen 
Zakonodajno-pravna komisija obravnava zaradi 

skladnosti z ustavo, pravnim sistemom in zaradi prav- 
ne obdelave: 

— zakone in druge akte, ki jih sprejema skupščin 
na in njeni zbori in daje pristojnim zborom o tem 
poročila s svojimi mnenji in predlogi; 

— amandmaje k predlogu zakona ali drugega 
splošnega akta skupščine; 

— zvezne zakone in druge zvezne akte, ki se spre- 
jemajo na podlagi soglasja skupščin republik in skup- 
ščin avtonomnih pokrajin; 

— splošne akte samoupravnih organizacij, ki jih 
potrjuje ali h katerim daje svoje soglasje skupščina, in 
daje mnenja, pripombe in predloge pristojnim zborom; 

— predloge in zahteve za obvezno razlago zakonov 
in drugih aktov skupščine in daje mnenja o tem ozi- 
roma predlaga pristojnim zborom obvezno razlago; 

— skupaj s pristojnimi delovnimi telesi odgovore 
na predloge in obvestila, ki jih zahteva Ustavno sodi- 
šče SR Slovenije ali Ustavno sodišče Jugoslavije od 
skupščine. 

Zakonodajno-pravna komisija: 
— spremlja graditev pravnega sistema in daje 

mnenja in predloge o načelnih vprašanjih te vrste; 
— opozarja na potrebo po izdaji ali spremembi za- 

konov in drugih splošnih aktov; 
— daje mnenja in predloge pristojnim zborom 

skupščine o besedilu družbenega dogovora, kadar skup- 
ščina sodeluje pn sklepanju družbenega dogovora in 
pri prevzemanju ustreznih obveznosti; 

— predlaga pristojnim zborom, naj začnejo po- 
stopek za presojo ustavnosti zveznega zakona pred 
Ustavnim sodiščem Jugoslavije; 

— daje predsedstvu skupščine na njegovo zahtevo 
mnenja v zvezi s pristojnostmi zborov skupščine in 
mnenja v zvezi z razlago poslovnika skupščine; 

—• sodeluje pri pripravljanju programov zakono- 
dajne dejavnosti skupščine; 

— določa prečiščena besedila zakonov in drugih 
aktov skupščine, če je z zakonom ali drugim aktom 
za to pooblaščena, in skrbi za njihovo objavo; 

— opravlja druge zadeve, določene s tem poslov- 
nikom. 

181. člen 
Komisija ima trinajst članov. Po trije člani se iz- 

volijo izmed delegatov v vsakem zboru skupščine, 
štirje člani komisije pa se imenujejo izmed znanstve- 
nih, strokovnih in javnih delavcev s področja pravnih 
znanosti. 

V komisiji sodelujejo kot člani tudi po trije dele- 
gati ustrezne skupščine samoupravne interesne skup- 
nosti za območje republike, kadar ta odloča enako- 
pravno s pristojnimi zbori skupščine. 

č) Komisija za narodnosti 
182. člen I 

Komisija za narodnosti: 
— obravnava vprašanja, ki zadevajo narodnostni 

značaj, položaj^ pravice in razvojne možnosti italijan- 
ske oziroma madžarske narodnosti, zlasti pa obrav- 
nava vprašanja v zvezi z razvojem vzgoje in izobra- 
ževanja, tiska, drugih sredstev javnega obveščanja in 
razvojem drugih oblik kulturnoprosvetne dejavnosti 
italijanske oziroma madžarske narodnosti in usposab- 

ljanjem kadrov, ki so pomembni za uresničevanje po- 
ložaja in pravic narodnosti, ter vprašanja v zvezi z za- 
gotavljanjem v ta namen potrebne pomoči; 

— obravnava vprašanja razvoja stikov med itali- 
jansko in madžarsko narodnostjo in njunima matič- 
nima narodoma zaradi pospeševanja kulturnega in je- 
zikovnega razvoja narodnosti; 

—- predlaga ukrepe za uresničevanje pravic iz prve 
in druge alinee tega člena; 

— opravlja druge zadeve, določene s tem poslov- 
nikom. 

183. člen 
Komisija ima dvanajst članov, izvoljenih izmed 

delegatov v zborih. Med njimi je enako število pripad- 
nikov slovenskega naroda, italijanske in madžarske 
narodnosti. 

Komisija ima predsednika in dva podpredsednika, 
ki se izvolijo izmed pripadnikov slovenskega naroda, 
italijanske in madžarske narodnosti. 

Komisija lahko dela, če je na seji navzoča večina 
pripadnikov slovenskega naroda, večina pripadnikov 
italijanske in večina pripadnikov madžarske narod- 
nosti. 

d) Komisija za pravosodje 

184. člen 
Komisija za pravosodje: 
— spremlja in proučuje vprašanja pravosodnega 

sistema; 
— spremlja in proučuje družbenopolitično proble- 

matiko na področju pravosodja glede utrjevanja ustav- 
nosti, zakonitosti in varovanja svoboščin in pravic 
človeka in občana in pravic delovnih ljudi in občanov 
v samoupravnih organizacijah in skupnostih; 

— spremlja in proučuje sistem varstva samouprav- 
nih pravic delovnih ljudi in družbene lastnine v zve- 
zi s samoupravnim sodstvom; 

— daje zborom poročila in mnenja o vprašanjih 
s področja pravosodja; 

— daje zborom predloge za zakonske in druge re- 
šitve vprašanj s področja pravosodja; 

— opravlja druge zadeve, določene s tem poslov- 
nikom. 

185. člen 
Komisija ima trinajst članov. Po trije člani se 

izvolijo izmed delegatov v vsakem zboru, štirje člani 
komisije pa se imenujejo izmed znanstvenih, strokov- 
nih in javnih delavcev. 

e) Komisija za vprašanja borcev NOV 

186. člen 
Komisija za vprašanja borcev NOV: 
— spremlja in proučuje problematiko borcev NOV, 

vojaških invalidov, španskih borcev, predvojnih re- 
volucionarjev, borcev za severno mejo in slovenskih 
vojnih dobrovoljcev, žrtev fašističnega nasilja, civil- 
nih žrtev vojne in vojnega materiala; 

predlaga ukrepe za izpopolnitev sistema druž- 
bene skrbi za te osebe; 

— spremlja, proučuje in obravnava položaj in pro- 
bleme borcev NOV, vojaških invalidov, španskih bor- 
cev, predvojnih revolucionarjev, borcev za severno 
mejo in slovenskih vojnih dobrovoljcev, žrtev fašistič- 
nega nasilja, civilnih žrtev vojne in vojnega materi- 
ala in daje predloge za njihovo reševanje; 
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— obravnava predloge zakonov in drugih aktov s 
tega področja; 

— opravlja druge zadeve, določene s tem poslov- 
nikom. 

187. člen 
Komisija ima devet članov. Po trije člani se izvo- 

lijo izmed delegatov v vsakem zboru skupščine. 

f) Komisija za družbeno nadzorstvo 

188. člen 
Komisija za družbeno nadzorstvo: 
— obravnava splošna vprašanja v zvezi z izvaja- 

njem politike, izvrševanjem zakonov in drugih sploš- 
nih aktov skupščine glede razpolaganja z družbenimi 
sredstvi in delitve dohodka, kakor tudi glede načina 
uresničevanja pravic in dolžnosti državnih organov, 
organizacij združenega dela in drugih samoupravnih 
organizacij in skupnosti; 

— sodeluje s samoupravnimi organi in organi sa- 
moupravne kon -ole v organizacijah združenega dela 
in v drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih, 
z družbenim pravobranilcem samoupravljanja ter z 
drugimi organi družbene skupnosti; 

— obvešča zbore o svojih ugotovitvah in predlaga 
določene ukrepe oziroma sprejem aktov, ki se nana- 
šajo na razvijanje odgovornosti in socialističnih norm 
pri samoupravljanju, poslovanju in pri razpolaganju 
z družbenimi sredstvi in jim predlaga ukrepe za izvr- 
ševanje funkcije družbenega nadzorstva; 

— predlaga zborom obravnavanje posameznih 
vprašanj in sprejem ukrepov za preprečevanje poja- 
vov v organizacijah združenega dela in v drugih samo- 
upravnih organizacijah in skupnostih, ki imajo lahko 
škodljive posledice za splošne družbene interese; 

— opravlja druge zadeve, določene s tem poslov- 
nikom. 

189. člen 
Delovna telesa, ki spremljajo izvajanje politike in 

izvrševanje aktov skupščine glede razpolaganja z druž- 
benimi sredstvi in delitvijo dohodka, opozarjajo ko- 
misijo na pojave, ki bi jih bilo treba obravnavati pri 
opravljanju nadzorstva. 

Komisija opravlja zadeve iz svoje -pristojnosti tudi 
na podlagi opozoril občanov in samoupravnih organov 
organizacij združenega dela in drugih samoupravnih 
organizacij in skupnosti. 

190. člen 
Komisija ima devet članov. Po trije člani se iz- 

volijo izmed delegatov v vsakem zboru skupščine. 

g) Komisija za vloge in pritožbe 

191. člen 
Komisija za vloge in pritožbe: 
— obravnava posamične vloge in predloge ob- 

čanov, v katerih opozarjajo na določene probleme pri 
izvajanju zakonov in drugih splošnih aktov skupščine; 

— obravnava pritožbe, ki se nanašajo na posa- 
mične zadeve, jih po potrebi preizkuša po ustreznih 
organih, ukrepa pri pristojnih organih, da rešijo take 
zadeve po veljavnih predpisih in obvešča o tem vla- 
gatelje oziroma pritožnike; 

— proučuje prošnje, pritožbe in druge vloge, ki 
jih pošiljajo občani in organizacije skupščini ali nje- 
nim telesom, in ugotavlja vzroke zanje; 

— obvešča pristojna telesa skupščine o pojavih, ki 
nastajajo pri uporabi zakonov, in jim predlaga ustrez- 
ne ukrepe; 

— opravlja druge zadeve, določene s tem poslov- 
nikom. 

192. člen 
Komisija daje pristojnemu zboru oziroma zborom 

poročila o svojih ugotovitvah s predlogi, kaj bi bilo 
treba ukreniti. 

Ce ugotovi komisija pri obravnavanju vloge, da 
je bilo delo državnega organa ali delo organizacije ne- 
zakonito ali očitno nepravilno, obvesti o ugotovitvah 
pristojni zbor oziroma zbore ter izvršni svet. 

193. člen 
Komisija ima dvanajst članov. Po štirje člani se 

izvolijo izmed delegatov v vsakem zboru skupščine. 

194. člen 
Strokovne in druge zadeve za komisijo opravlja 

služba za vloge in pritožbe skupščine, vodja službe je 
sekretar komisije. 

195. člen 
Služba za vloge in pritožbe opravlja tudi strokov- 

ne zadeve v zvezi s preizkušanjem vlog, prošenj in 
pritožb, ki jih skupščini pošiljajo ali odstopajo Pred- 
sedstvo SFRJ, Skupščina SFRJ, Predsedstvo republi- 
ke, izvršni svet in družbenopolitične organizacije ter 
druga telesa, pristojna za reševanje vlog, prošenj in 
pritožb. 

h) Komisija za informiranje 

196. člen 
Komisija za informiranje: 
— skrbi za sprotno spremljanje celovitega in 

usklajenega razvoja na področju družbenega sistema 
informiranja kot sestavnega dela družbenopolitičnega 
sistema socialističnega samoupravljanja in pogoja za 
odločanje ter za uresničevanje samoupravnih pravic 
in obveznosti; 

— spremlja uresničevanje kadrovske politike, pri 
tem pa spodbuja ustrezne oblike izobraževanja in uspo- 
sabljanja delavcev na posameznih področjih družbe- 
nega sistema informiranja; 

— spremlja, obravnava in daje predloge za ure- 
ditev materialnih in organizacijskih vprašanj v delo- 
vanju družbenega sistema informiranja, spodbuja 
usklajevanje interesov in potreb na tem področju, po- 
slovno in dohodkovno povezovanje, planiranje razvo- 
ja, delitev dela in sodelovanje v izvajanju programov 
in raziskovalnih nalog; 

— proučuje in spremlja problematiko, ki se na- 
naša na obveščanje v delegatskem sistemu in na in- 
formativno-dokumentacijsko dejavnost. 

197. člen 
Komisija daje pristojmm zborom poročila o svo- 

jem delu in predlaga ukrepe za nadaljnji razvoj druž- 
benega sistema informiranja ter spremlja njihovo iz- 
vajanje. 

198. člen 
Komisija sodeluje z ustreznimi telesi Skupščine 

SFR Jugoslavije, skupščin socialističnih republik, so- 
cialističnih avtonomnih pokrajin in občin. 

Pri graditvi in izboljšanju družbenega sistema in- 
formiranja sodeluje komisija z republiškimi organi 
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in organizacijami, s strokovnimi in znanstvenimi orga- 
nizacijami in posamezniki. 

199. člen 
Komisija ima dvanajst članov. Po štirje člani se 

izvolijo izmed delegatov v vsakem zboru skupščine. 

200. člen 
Strokovne in druge zadeve za komisijo opravlja 

sekretariat za informacije skupščine. 

IX. DELEGACIJA SKUPŠČINE V ZBORU REPUBLIK 
IN POKRAJIN IN DELEGATI IZ SR SLOVENIJE 

V ZVEZNEM ZBORU SKUPŠČINE SFRJ 

1. Delegacija skupščine v Zboru republik in pokrajin' 

201. člen 
Delegacijo skupščine v Zboru republik in pokra- 

jin (v nadaljnjem besedilu: delegacija) sestavljajo de- 
legati, ki jih izvolijo vsi zbori skupščine. 

Prek delegacije skupščina uresničuje svoje z usta- 
vo določene pravice in dolžnosti v Skupščini SFRJ. 

Zaradi medsebojnega seznanjanja z mnenji, pri- 
pombami in predlogi oziroma stališč i, sporazumnega 
iskanja rešitev o vprašanjih, glede katerih dajejo 
skupščine republik in skupščine avtonomnih pokrajin 
soglasje, in tudi zaradi seznanjanja z drugimi vpraša- 
nji skupnega pomena sodeluje delegacija v zboru in 
njegovih delovnih telesih z delegacijami skupščin dru- 
gih republik in skupščin avtonomnih pokrajin. 

Delegacija se sestaja in obravnava zadeve, ki so 
pomembne za njeno delo v Zboru republik in pokrajin 
in v skupščini, zavzema in posreduje stališča k zade- 
vam, ki jih obravnava in o njih odloča Zbor republik 
in pokrajin, in se dogovarja o načinu svojega vključe- 
vanja v razprave o zadevah, ki jih obravnava Zbor 
republik in pokrajin. 

Ko opravlja delegacija naloge iz prejšnjega odstav- 
ka tega člena, lahko povabi na svoje sestanke funk- 
cionarje skupščine, funkcionarje izvršnega sveta in 
republiških upravnih organov in organizacij, družbe- 
nopolitičnih organizacij, Gospodarske zbornice Slove- 
nije in predstavnike drugih samoupravnih organiza- 
cij in skupnosti. 

202. člen 
Delegacija in njeni člani imajo pravico in dolžnost, 

da so pravočasno obveščeni o vseh vprašanjih, ki so 
pomembna za njihovo delo, zlasti pa o vprašanjih, 
o katerih se razpravlja in odloča v skupščini; da sode- 
lujejo na sejah zborov in delovnih deles, kadar raz- 
pravljajo o aktih iz pristojnosti Zbora republik in po- 
krajin; da sodelujejo pri sprejemanju stališč in zaradi 
oblikovanja skupnih rešitev seznanjajo zbore in delov- 
na telesa o stal'šč ih delegacij skupščin drugih repub- 
lik in skupščin avtonomnih pokrajin. 

Delegacija in njeni člani lahko predlagajo, da 
zbori sprejemajo stališča o posameznih vprašanjih ali 
o amandmajih, o katerih se bo odločalo v Zboru re- 
publik in pokrajin. Pred obravnavo v zborih se mora 
o tem izjasniti tudi izvršni svet. 

203. člen 
Delegacija obvešča skupščino o delu Zbora repub- 

lik in pokrajin, o svojem delu in o delu svojih članov 
v zvezi z zadevam', ki jih obravnava Zbor republik 
in pokrajin, in o stališčih delegacij skupščin drugih 

republik in skupščin avtonomnih pokrajin o teh zade- 
vah ter seznanja skupščino o splošnih vprašanjih in 
problemih, s katerimi se seznani pri svojem delu v 
Skupščini SFRJ. 

204. člen 
Delegacija seznanja s svojim delom tudi Predsed- 

stvo republike. Pri svojem delu" upošteva delegacija 
stališča Predsedstva republike. 

205. člen 
Delegacija ima vodjo delegacije, ki ga na predlog 

Republiške konference Socialistične zveze delovnega 
ljudstva Slovenije imenujejo izmed sebe njeni člani. 

Predsednik skupščine obvesti predsednika Zbora 
republik in pokrajin, predsednike zborov skupščine in 
predsednika izvršnega sveta o imenovanju vodje de- 
legacije. 

Vodja delegacije predstavlja delegacijo in sklicuje 
njene sestanke ter v njenem imenu vabi druge udele- 
žence sestankov. 

Sestanke delegacije lahko sklicuje tudi predsednik 
skupščine. 

Vodja delegacije sodeluje na sejah predsedstva 
skupščine, kadar predsedstvo obravnava zadeve, ki so 
pomembne za delo delegacije. 

Delegacija ima sekretarja. 

206. člen 
Skupščina zagotavlja delegaciji in njenim članom 

pogoje za opravljanje njihovega dela v skupščini in 
v Zboru republik in pokrajin. 

Delegacija lahko zahteva od izvršnega sveta in re- 
publiških upravnih organov in organizacij potrebna 
gradiva in podatke, od služb skupščine pa strokovno 
pomoč . 

2. Delegati iz SR Slovenije v Zveznem zboru 
Skupščine SFRJ 

207. člen 
Kadar Zvezni zbor Skupščine SFRJ obravnava za- 

kon ali drug splošni akt posebnega interesa za delovne 
ljudi in občane, se tak akt obravnava v okviru Socia- 
listične zveze delovnega ljudstva Slovenije (v nadalj- 
njem besedilu: SZDL Slovenije) in v skladu z njenim 
statutom oziroma v konferencah delegacij ustreznih 
samoupravnih organizacij in skupnosti v okviru SZDL 
Slovenije. Tak akt se lahko obravnava tudi v skup- 
šč ini, njenih zborih in delovnih telesih skupščine in 
zborov na' predlog Republiške konference SZDL ali 
samoupravnih organizacij in skupnosti v republiki. 
Pobudo, da se obravnava takih aktov vključ i v skup- 
ščinski program, lahko dajejo tudi delegati v Zveznem 
zboru Skupščine SFRJ. 

208. člen 
Delegati iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skupšči- 

ne SFRJ lahko imenujejo na predlog Republiške kon- 
ference Socialistične zveze delovnega ljudstva Sloveni- 
je izmed sebe svojega vodjo. Vodja skrbi za povezavo 
delegatov iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine 
SFRJ s predsedstvom skupščine oziroma s predsedniki 
zborov in drugih delovnih teles, z občinskimi skupšči- 
nami in z organizacijami Socialistične zveze delovne- 
ga ljudstva, skrbi za koordinacijo pri delu med Zvez- 
nim zborom in njegovimi delovnimi telesi in zbori 
skuoščine ter delovnimi telesi skupščine in zborov, 
skrbi za organizirano vključevanje delegatov iz SR 
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Slovenije v delo v Zveznem zboru in opravlja druge 
zadeve po pooblastilu delegatov iz SR Slovenije v 
Zveznem zboru. 

209. člen 
Določbe tega poslovnika o delegaciji skupščine v 

Zboru republik in pokrajin se smiselno uporabljajo za 
delegate iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine 
SFRJ. 

X. IZVRŠNI SVET, REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE 

1. Izvršni svet 

a) Sodelovanje izvršnega sveta pri delu skupščine 

210. člen 
Pri izvrševanju svojih, z ustavo SR Slovenije in 

zakonom določenih funkcij, izvršni svet: 
— predlaga skupščini določanje politike ter izdajo 

zakonov in drugih splošnih aktov; 
— daje skupščini mnenja o predlogih zakonov in 

drugih splošnih aktov, ki jih pošljejo skupščini poob- 
laščeni predlagatelji, in lahko predlaga amandmaje k 
predlogom teh aktov; 

— predlaga pristojnim zborom obravnavanje sta- 
nja, pojavov in problemov v zvezi z izvajanjem poli- 
tike, ki jo je določila skupščina, in izvrševanjem za- 
konov in drugih predpisov ter splošnih aktov skupščine 
in lahko predlaga pristojnim zborom, da sprejmejo 
stališče o teh vprašanjih; 

— daje skupščini mnenja k zakonom oziroma dru- 
gim splošnim aktom, za katere je po ustavi SFRJ do- 
ločeno. da jih sprejema Skupščina SFRJ na podlagi 
soglasja skupščin republik in skupščin avtonomnih po- 
krajin; na zahtevo skupščine pa tudi mnenja k drugim 
zveznim zakonom in splošnim aktom, ki so poslani 
skupščini v obravnavo; 

— daje skupščini mnenja in predloge o samouprav- 
nih in drugih aktih samoupravnih organizacij in skup- 
nosti, za katere je z zakonom določeno, da jih potrjuje 
oziroma daje k njim svoje soglasje skupščina; 

— lahko zahteva, da pristojni zbor prouči določe- 
na vprašanja in mu predlaga, da sprejme o teh vpra- 
šanjih stališča; 

— ima pravico in dolžnost sodelovati na sejah de- 
lovnih teles skupščine in zborov in prek predstavni- 
kov pojasnjevati svoja stališča o posameznih vpraša- 
njih, ki so na dnevnem redu teh sej; 

— daje odgovore na vprašanja delegatov in pojas- 
nila na vprašanja, ki mu jih postavljajo posamezni 
zbori, delovna telesa in delegati v zborih; 

— lahko predlaga pristojnemu zboru, da se odloži 
obravnavanje predloga zakona ali drugega splošnega 
akta skupščine ali da se zaradi obravnave določenega 
vprašanja sestavi skupna komisija iz članov pristoj- 
nega zbora in članov izvršnega sveta ali da se skli- 
če seia pristojnega zbora, na kateri bi razložil svoja 
stališča. 

211. člen 
Izvršni svet omogoča delovnim telesom sodelova- 

nje pri pripravah zakonov in drugih splošnih aktov 
v izvršnem svetu in v republiških upravn'h ortfR"""1 

organizaciiah ter o poteku teh priprav obvešča skup- 
šč ino in njene zbore. 

212. člen 
'Izvršni svet seznanja skupščino z aktualnimi pro- 

blemi izvajanja politike in izvrševanja zakonov in z 
drugimi vprašanji iz svoje pristojnosti. 

213. člen 
Izvršni svet sodeluje po svojem predstavniku pri 

delu delovnih teles, kadar ta obravnavajo predlog za 
izdajo zakona, zakonski osnutek ali zakonski predlog 
ali drug akt skupščine, ki ga je sam predlagal oziroma 
ki ga je dal drug predlagatelj. Predstavnik izvršnega 
sveta pojasni na seji teh teles stališče izvršnega sveta. 

_ 214. člen 
Da se zagotovi sodelovanje skupščine in zborov ter 

delovnih teles z izvršnim svetom, obveščajo ta telesa 
izvršni svet o svojih sejah, njihovem dnevnem redu 
ter o sprejetih sklepih in mu pošiljajo potrebna gra- 
diva. 

b) Predstavljanje izvršnega sveta v skupščini 

215. člen 
Splošno pravico predstavljati izvršni svet v skup- 

šč ini in njenih telesih ima predsednik izvršnega sveta. 
Za svoje predstavnike na sejah zborov lahko do- 

loči izvršni svet člane izvršnega sveta in funkcionarje, 
ki vodijo republiške upravne organe in organizacije 
ter nj'hove namestnike. 

Za predstavnike na sejah delovnih teles lahko do- 
loči izvršni svet tudi druge funkcionarje in strokovne 
delavce v izvršnem svetu ali v republiških upravnih 
organih in organizacijah. 

216. člen 
Izvršni svet sporoči hkrati z vsakim predlogom 

za izdajo zakona ali drugega akta skupščine ali z osnut- 
kom oziroma predlogom takega akta, ki ga predloži 
skupščini, katere svoje predstavnike in pooblaščence 
je določil za posamezne pristojne zbore in delovna te- 
lesa. 

c) Poročanje izvršnega sveta skupščini 

217. člen 
Izvršni svet poroča skupščini na lastno pobudo ali 

na zahtevo zborov o svojem delu, o izvajanju politike 
skupščine, bodisi v celoti ali o posameznih vprašanjih; 
o stanju, razvoju in družbenih odnosih na vseh pod- 
ročjih družbenega življenja, o izvrševanju zakonov in 
drugih splošnih aktov, ki jih je sprejela skupščina; in 
o drugih zadevah, s katerimi se je ukvarjal ter o pro- 
blemih, ki jih je pri tem ugotovil. 

Predsedstvo skupščine lahko zahteva, naj izvršni 
svet poroča skupščini o vseh ali o posameznih vpraša- 
njih iz prejšnjega odstavka tega člena. 

218. člen 
Izvršni svet poroča skupščini o svojem delu in o 

drugih vprašanjih po svoiem predstavniku na seji 
tistega zbora, v katerega področje sodi vprašanje, ali 
pa s Pismenim poročilom, ki ga pošlje predsedniku 
skunščine. Predsednik skupščine pošlje to poročilo 
predsednikom pristoinih zborov. 
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219. člen 
Poročilo izvršnega sveta skupščine obravnava na 

seji zbor, v katerega področje sodijo vprašanja, o ka- 
terih izvršni svet poroča. 

Ko je obravnava končana, lahko zavzamejo pri- 
stojni zbori stališče o delu izvršnega sveta in o drugih 
vprašanjih, ki so jih obravnavali, ter določijo delov- 
nim telesom in izvršnemu svetu obveznosti za izvaja- 
nje politike in izvrševanje zakonov in drugih splošnih 
aktov ter nove naloge in smernice za nadaljnje delo. 

č) Odgovornost izvršnega sveta 

220. člen 
Vsak zbor lahko s svojega delovnega področja ob- 

ravnava vprašanja, ki se nanašajo na delo izvršnega 
sveta, zlasti na izvajanje politike in izvrševanje za- 
konov in drugih aktov skupščine, kot tudi na usmeri- 
tev in uskladitev dela republiških upravnih organov 
in organizacij, za kar je izvršni svet odgovoren. 

Razprava o teh vprašanjih se lahko začne ob ob- 
ravnavanju predlogov skupščinskih aktov, poročil o 
delu izvršnega sveta, predlagane interpelacije in tudi 
ob obravnavanju drugih zadev, o katerih razpravlja 
zbor. 

221. člen 
Po obravnavi lahko zbor sprejme stališča o delu 

izvršnega sveta in o njegovi odgovornosti; sprejme 
sklepe, s katerimi se določijo obveznosti izvršnega 
sveta in mu da smernice v zvezi z izvajanjem politike 
in z izvrševanjem zakonov in drugih splošnih aktov 
skupščine; postavi vprašanje zaupnice izvršnemu sve- 
tu, določi s sklepi obveznosti izvršnega sveta za spre- 
jem določenih ukrepov za predložitev poročil ali pred- 
logov aktov ali za pošiljanje informativnih in drugih 
gradiv oziroma razveljavi in odpravi predpise in sploš- 
ne akte izvršnega sveta, če so ti predpisi in splošni akti 
v nasprotju ^ ustavo SR Slovenije ali z zakonom. 

222. člen 
Vsak zbor skupščine lahko postavi na predlog naj- 

manj desetih delegatov v zboru vprašanje zaupnice 
izvršnemu svetu. Predlog zaupnice mora biti obraz- 
ložen. 

Zbor najprej odloči o tem, ali se uvede postopek 
o vprašanju zaupnice. 

Ce je v zboru sprejeta odločitev, da se začne po- 
stopek o vprašanju zaupnice, obvesti predsednik zbora 
o tem predsednika drugih dveh zborov. 

Predsednik zbora, v katerem je bila dana pobuda 
za vprašanje zaupnice, navede v obvestilu iz prejšnje- 
ga odstavka tega člena razloge, zaradi katerih je bilo 
predlagano vprašanje zaupnice izvršnemu svetu. 

223. člen 
Po razpravi na skupnem zasedanju glasujejo zbori 

o vprašanju zaupnice. 
Ce je na skupnem zasedanju izglasovana nezaup- 

nica izvršnemu svetu, je izvršni svet dolžan odstopiti. 
O izglasovanju nezaupnice izvršnemu svetu ob- 

vesti predsednik skupščine Predsedstvo republike. 

224. člen 
Ce izvršni svet meni, da ne bo mogel zagotoviti 

izvajanja določene politike in izvrševanja zakona ali 
drugega splošnega akta skupščine, katerega izdaja se 

predlaga, ali da ne more prevzeti odgovornosti za 
opravljanje svoje funkcije, če ne bo sprejet predlagani 
zakon ali drug splošni akt, katerega izdajo predlaga, 
lahko postavi vprašanje zaupnice. 

Vprašanje zaupnice postavi v imenu izvršnega sve- 
ta predsednik izvršnega sveta 

O vprašanju zaupnice, ki jo postavi izvršni svet. 
odločajo zbori na skupnem zasedanju. 

225. člen 
Izvršni svet lahko kolektivno odstopi. 
Odstopi lahko tudi predsednik izvršnega sveta ali 

vsak njegov član. 
Odstop predsednika ali večine članov izvršnega 

sveta ima za posledico odstop celotnega izvršnega sve- 
ta. 

O odstopu predsednika izvršnega sveta, posamez- 
nega člana ali večine članov izvršnega sveta obvesti 
predsednik izvršnega sveta predsednika skupščine, ki 
o tem obvesti predsednike zborov. Predsedniki zborov 
dajo odstop predsednika izvršnega sveta, posameznega 
člana ali večine članov izvršnega sveta na dnevni red 
sej zborov. 

Odstop predsednika, posameznega člana ali veči- 
ne članov izvršnega sveta obravnavajo vsi zbori. 

Izvršni svet, predsednik izvršnega sveta oziroma 
njegov član ima pravico, da svoj odstop obrazloži. 

O odstopu predsednika ali večine članov izvršne- 
ga sveta obvesti predsednik skupščine tudi Predsed- 
stvo republike. 

226. člen 
Ce odstopi predsednik ali večina članov izvršne- 

ga sveta, razrešijo zbori dolžnosti vse člane izvršnega 
sveta. 

Ce izvršni svet kolektivno odstopi ali če mu je 
bila izglasovana nezaupnica, opravlja izvršni svet svo- ' 
jo funkcijo do izvolitve novega izvršnega sveta. 

d) Postopek obravnave interpelacije 

227. člen 
Najmanj 10 delegatov v kateremkoli zboru lahko 

vloži v svojem zboru interpelacijo, naj se obravna- 
vajo posamezna politična vprašanja v zvezi z delom 
izvršnega sveta. 

Interpelacijo vložijo pismeno. V njej morajo ob- 
razložiti vprašanje, ki naj se obravnava na seji zbora. 
Interpelacijo podpišejo delegati v zboru, ki so jo vlo- 
žili. 

Delegati v zboru pošljejo interpelacijo predsedni- 
ku zbora. 

Predsednik zbora pošlje interpelacijo takoj pred- 
sedniku izvršnega sveta, delegatom v zboru in pred- 
sedniku skupščine. 

228. člen 
Izvršni svet mora poslati predsedniku pristojnega 

zbora pismeno poročilo s svojimi mnenji in stališči 
v roku 15 dni po prejemu sporočila, da bo zbor ob- 
ravnaval interpelacijo. 

Interpelacija in poročilo izvršnega sveta se da na 
dnevni red prve prihodnje seje zbora kot posebna 
točka dnevnega reda. 

Ce izvršni svet ne pošlje poročila v roku iz prve- 
ga odstavka tega člena, se da interpelacija na dnevni 
red prve seje po preteku tega roka, tudi če ni dano 
poročilo izvršnega sveta v zvezi z interpelacijo. 
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229. člen 
Predstavnik delegatov, ki je vložil interpelacijo, ima 

pravico na seji zbora obrazložiti interpelacijo. 
Predstavnik izvršnega sveta lahko na seji zbora 

obrazloži poročilo izvršnega sveta oziroma lahko da na 
seji zbora poročilo v zvezi z interpelacijo. 

230. člen 
Razpravo o interpelaciji lahko zbor konča s skle- 

pom o stališčih glede obravnavanega vprašanja, s ka- 
terim lahko tudi naloži izvršnemu svetu obveznosti za 
izvajanje politike in izvrševanje zakonov in drugih 
splošnih aktov ter naloge in smernice za nadaljnje 
delo. 

Predlog sklepa iz prejšnjega odstavka tega člena 
lahko dajo predlagatelji interpelacije ali skupina dele- 
gatov v zboru, ki jo za^pripravo sklepa imenuje zbor. 
Zbor lahko sklene, da bo o predlogu tega akta sklepal 
na naslednji seji. 

231. člen 
Delegati v zboru, ki so vložili interpelacijo, jo lah- 

ko umaknejo vse do konca obravnave. 

2. Republiški upravni organi in organizacije 

232. člen 
Skupščina in njeni zbori lahko v okviru svoje pri- 

stojnosti oziroma delovnega področja zahtevajo od re- 
publiških upravnih organov in organizacij: 

— da proučijo posamezna vprašanja s svojega de- 
lovnega področja in da o tem poročajo; 

— da jih obvestijo o stanju in pojavih s svojega 
delovnega področja; 

— da pripravijo zakone in druge splošne akte. ki 
jih sprejema skupščina; 

— da opravijo strokovna in druga opravila za po- 
trebe skupščine, zborov in njihovih delovnih teles; 

— da jim poročajo o izvajanju politike, ki jo je 
določila skupščina, o izvrševanju zakonov, drugih 
predpisov in splošnih aktov skupščine in o posameznih 
vprašanjih s svojega delovnega področja; 

— da jim posredujejo podatke, s katerimi razpo- 
lagajo ali ki so jih glede na svoje delo dolžni zbirati 
in evidentirati in spise in druga gradiva, ki so potrebna 
za delo zborov in delovnih teles. 

233. člen 
Delovna telesa lahko v okviru svoje pristojnosti 

zahtevajo od republiških upr&vnih organov in organi- 
zacij: 

— da jih obveščajo o stanju in pojavih z njihove- 
ga delovnega področja; 

— da jim predložijo obvestila in obrazložitve glede 
določenih vprašanj in problemov z njihovega delov- 
nega področja; 

— da jim posredujejo podatke, s katerimi razpo- 
lagajo ali ki so jih glede na svoje delo dolžni zbirati in 
evidentirati, in spise in druga gradiva, ki so potrebna 
za delo delovnih teles. 

234. člen 
Delovna telesa obveščajo republiške upravne orga- 

ne in organizacije o sejah, na katerih bodo obravna- 
vala vprašanja z njihovih delovnih področij, zaradi so- 
delovanja njihovih predstavnikov na teh sejah. 

235. člen 
Funkcionarji, ki vodijo delo republiških upravnih 

organov in organizacij, oziroma njihovi namestniki, 

imajo pravico ;n dolžnost sodelovati na seji zbora ozi- 
roma delovnega telesa, kadar se razpravlja o predlogu 
akta, s katerim se urejajo vprašanja in razmerja z de- 
lovnega področja republiškega upravnega organa ozi- 
roma organizacije. 

Funkcionarji iz prejšnjega odstavka tega člena 
lahko sodelujejo na lastno pobudo ali na zahtevo zbora 
oziroma delovnega telesa na njihovih sejah, kadar se 
na seji obravnava predlog akta, s katerim se urejajo 
vprašanja z delovnega področja republiškega upravne- 
ga organa oz'roma organizacije, ki jo vodijo, ali drugo 
vprašanje z njihovega delovnega področja. 

Na seji zbora in delovnega telesa dajejo ti funk- 
cionarji obvestila in pojasnila o vprašanjih, ki se ob- 
ravnavajo. Na zahtevo so dolžni dati tako obvestilo in 
pojasnilo tudi pismeno. 

Ce se funkcionar, ki vodi delo republiškega uprav- 
nega organa in organizacije oziroma njegov namest- 
nik, ne more udeležiti seje zbora ali delovnega telesa, 
lahko določi, da se za dajanje obvestil in pojasnil gle- 
de določenih vprašanj z delovnega področja republi- 
škega upravnega organa oziroma organizacije, ki se 
obračunavajo na seji, udeleži seje drug funkcionar a^i 
strokovni delavec v tem upravnem organu oziroma or- 
ganizaciji. 

236. člen 
Funkcionarji, ki vodijo delo republiških upravnih 

organov in organizacij, poročajo na zahtevo zborov ali 
na lastno pobudo skupščini o stanju na ustreznem 
upravnem področju, o izvrševanju zakonov in splošnih 
aktov skupščine in o drugih vprašanjih s svojega de- 
lovnega področja ter o delu republiških upravnih or- 
ganov oziroma organizacij, ki jih vodijo. 

Za poročanje o zadevah iz prejšnjega odstavka te- 
ga člena lahko sodeluje na sejah zborov in na sejah 
delovnih teles kot predstavnik republiškega upravnega 
organa oziroma/ organizacije tudi drug funkcionar v 
tem organu oziroma organizaciji, če je za to posebej 
določen. 

XI. PROGRAMIRANJE DELA SKUPŠČINE 
IN NJENIH TELES 

1. Splošne določbe 
237. člen 

Programiranje dela skupščine je trajna naloga zbo- 
rov skupščine pri katerem sodelujejo samoupravne 
organizacije in skupnosti, njihove delegacije, občinske 
skupščine; samoupravne interesne skupnosti, družbeno- 
politične organizacije, Gospodarska zbornica Slovenije, 
izvršni svet in upravni organi. V programiranje skup- 
šč ine se lahko vključujejo tudi drugi zainteresirani 
organi in organizacije. 

238. člen 
Skupščina oziroma njeni zbori sprejmejo za izva- 

janje nalog s svojega delovnega področja delovni pro- 
gram, ki izhaja iz ustave SR Slovenije, družbenih pla- 
nov. drugih splošnih aktov in iz že določene politike # 
skupščine ter iz politike in dokumentov družbenopoli- 
tičnih organizacij. 

Vsak zbor sprejme delovni program. 
Delovni program skupščine kot celote sestavljajo 

delovni programi zborov. 
239. člen 

Delovne programe oziroma delovne načrte v okviru 
svojega delovnega področja sprejemajo tudi delovna 
telesa. 
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Zadeve iz programov zborov, o katerih enakoprav- 
no odločajo skupščine samoupravnih interesnih skup- 
nosti za območje republike, so sestavni del programov 
teh skupščin. 

240. člen 
Skupščina oziroma zbori sprejmejo delovne pro- 

grame za obdobje enega leta, lahko pa tudi za daljše 
obdobje. 

Delovni program zbora mora biti sestavljen tako: 
— da omogoča pogoje za dolgoročno delo in dol- 

goročno usmerjanje razvoja; 
— da so v njem razvidne prednostne naloge; 
— da omogoča spremljanje aktualnih družbenih 

vprašanj ter izvajanja politike in aktov, ki jih je 
sprejela skupščina. 

241. člen 
Na podlagi delovnega programa določi vsak zbor 

tudi periodični delovni načrt svojega dela. 
Periodični delovni načrt vsebuje: zasnovo dnevnih 

redov sej zborov v trimesečju, časovno opredelitev ob- 
ravnave nalog, ki so predvidene v letnem delovnem 
programu drugih aktualnih nalog, ki jih je potrebno 
reševati v posamičnem trimesečnem obdobju izven 
sprejetega letnega delovnega programa, način obrav- 
nave posameznih zadev in opredelitev nosilcev posa- 
meznih nalog. 

Periodični delovni načrt pripravijo predsedniki zbo- 
rov skupaj s predsedniki delovnih teles skupščine in 
zborov ter v sodelovanju z izvršnim svetom, z družbe- 
nopolitičnimi organizacijami, skupščinami samouprav- 
nih interesnih skupnosti za območje republike in z 
drugimi nosilci nalog in ga predložijo zborom v spre- 
jem. 

V periodičnem delovnem načrtu, v katerem je 
treba predvideti obravnavo vsebinsko zaokroženih 
sklopov, se določi zlasti: 

— datum sej zborov in njihovi dnevni redi. pri 
čemer je treba upoštevati, da bodo na eni seji obrav- 
navani programsko predvideni vsebinsko zaokroženi 
in medsebojno povezani sklopi vprašanj; 

kateri zbori so tudi pristojni za obravnavo po- 
sameznih vprašanj oziroma kateri zbori so zainteresi- 
rani zbori; 

— delovna telesa skupščine in zborov, ki bodo 
obravnavala posamezna vprašanja; 

— potreba po ustanovitvi začasnega delovnega te- 
lesa, njegoVe naloge in okvirna sestava; 

— kateri zainteresirani organi in organizacije v 
republ'ki bodo sodelovali pri obravnavi; 

kdo usklajuje delo v skupščini in z zainteresi- 
ranimi organi in organizacijami v republiki. 

Periodičnega delovnega načrta ni mogoče spremi- 
njati brez utemeljene obrazložitve predlagatelja oziro- 
ma nosilca naloge, s katero je treba seznaniti vse de- 
legacije. delegate v zborih in občinske skupščine. O 
obrazložitvi predlagatelja oziroma nosilca naloge raz- 
pravljajo zbori na svojih prvih naslednjih sejah. 

242. člen 
Pri pripravah za oblikovanje delovnega programa 

sodelujejo zbori, delovna telesa in skupščine samo- 
upravnih interesnih skupnosti za območje republike 
zaradi usklajevanja svojih programov in delovnih na- 
črtov. 

2. Postopek za določanje delovnega programa 

243. člen 
Delovni program zbora vsebuje poleg tematskega 

dela tudi zakonodajni program. 

Vsaka zadeva se v programu vsebinsko opredeli, 
določi njen predlagatelj ter okvirni roki obravnave v 
skupščini. 

244. člen 
V osnutku delovnih programov zborov skupščine se 

določijo tudi zadeve, ki se sprejemajo na podlagi so- 
glasja skupščine in o katerih odloča zbor republik in 
pokrajin, ter se tudi določi, kako se bodo zbori skup- 
ščine vključili v obravnavo zadev, ki so posebnega po- 
mena za delovne ljudi in občane v republiki in o ka- 
terih odloča Zvezni zbor Skupščine SFRJ. 

245. člen 
Vsi organi, samoupravne organizacije in skupnosti 

v republiki, ki se vključujejo oziroma sodelujejo pri 
uresničevanju družbenopolitičnega in družbenoekonom- 
skega sistema in družbenega plana republike, so dolžni 
do 15. oktobra tekočega leta sporočiti skupščini svoje 
predloge za pripravo osnov delovnih programov skup- 
šč ine in zborov za prihodnje leto. 

' Do konca roka iz prejšnjega odstavka se skupšči- 
na obrne na družbenopolitične organizacije v republi- 
ki, Gospodarsko zbornico Slovenije, samoupravne in- 
teresne skupnosti z območja republike s področja druž- 
benih dejavnosti in materialne proizvodnje in zainte- 
resirane organe in organizacije v republiki s pobudo, 
da dajo skupščini svoje predloge kot osnovo za pri- 
pravo delovnih programov skupščine in zborov. 

Na podlagi zbranih predlogov pripravijo posebna 
delovna telesa zborov delovne osnutke programov dela 
skupščine in zborov. 

246. člen 
Delovni osnutek programa dela zbora se pošlje 

predsedniku skupščine zaradi usklajevanja z delovnimi 
osnutki programov dela drugih zborov in s programi 
dela skupščin samoupravnih interesnih skupnosti za 
območje republike, ki enakopravno odločajo s pristoj- 
nimi zbori skupščine. Po uskladitvi se osnutki delovnih 
programov skupščine oziroma zborov objavijo v »Po- 
ročevalcu« in pošljejo vsem organom in organizacijam, 
ki so sodelovali pri nastajanju osnov delovnih progra- 
mov skupščine in zborov. 

Osnutke delovnih programov skupščine oziroma 
zborov obravnavajo zbori in skupščine samoupravnih 
interesnih skupnosti za območje republike, ki enako- 
pravno odločajo s pristojnimi zbori skupščine, do kon- 
ca novembra tekočega leta. Na podlagi pripomb k 
osnutku delovnih programov pripravijo posebna de- 
lovna telesa predloge programov zborov, ki jih predlo- 
žijo zborom in pošljejo organom in organizacijam, ki 
so sodelovali pri oblikovanju osnutka programa dela 
skupščine in zborov. 

Zbori sprejmejo svoje delovne programe za prihod- 
nje leto do konca decembra tekočega leta. 

Podrobnejše določbe o sprejemanju programov 
zborov se določijo v poslovnikih zborov. 

247. člen 
Predlagatelji zakonov ali drugih aktov ter nosilci 

drugih nalog, ki so določeni v delovnem programu 
skupščine, predložijo skupščini te akte oziroma gradi- 
va v rokih, določenih s programom. 

Ce zaradi opravičenih razlogov predlagatelj ne 
predloži pravočasno teh aktov, obvesti o tem skup- 
ščino in navede razloge, zaradi katerih ni mogel iz- 
vesti programirane naloge v predvidenem roku. 

Predloge zakonov ali drugih aktov, ki so predloženi 
skupščini mimo sprejetih delovnih programov oziroma 
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periodičnih delovnih načrtov skupščine oziroma zbo- 
rov in za katere predlagatelj predlaga, da se obravna- 
vajo v posameznem obdobju, obravnavajo delovna te- 
lesa zborov, ki ocenija utemeljenost takšnih predlogov 
in dajo o tem svoje mnenje pristojnim zborom. 

Zbori odločijo, ali bodo take predloge uvrstili v 
dnevne rede sej zborov in kdaj jih bodo uvrstili. 

XII. AKTI SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 

1. Splošne določbe o aktih 

248. člen 
Skupščina sprejema zakone, družbeni plan SR Slo- 

venije. republiški proračun in republiški zaključni ra- 
čun o izvršitvi republiškega proračuna, deklaracije, 
resolucije, stališča, priporočila, odloke in daje obvezne 
razlage zakonov (akti skupščine). 

Zbori lahko sprejemajo sklepe, stališča, resolucije, 
deklaracije in priporočila. 

Skupščina sodeluje pri sklepanju družbenih do- 
govorov. 

249. člen 
Zakone in druge splošne akte sprejemajo zbor 

združenega dela, zbor občin in družbenopolitični zbor 
enakopravno; zbor združenega dela in zbor občin ena- 
kopravno; zbor združenega dela in zbor občin pa tudi 
samostojno. Družbenopolitični zbor v okviru svoje 
pristojnosti sodeluje pri sprejemanju zakonov in dru- 
gih splošnih aktov s pristojnim zborom tudi tako, da 
sprejema stališča. 

Skupščine samoupravnih interesnih skupnosti za 
območje republike enakopravno s pristojnim zborom 
sprejemajo zakone in druge splošne akte skupščine, 
ki jih na podlagi ustave SR Slovenije in zakona do- 
loča ta poslovnik. 

Obvezne razlage zakonov dajejo zbori, ki so spre- 
jeli zakon. 

250. člen 
Z deklaracijo izraža skupščina splošno stališče, ki 

so ga zavzeli pristojni zbori do splošnih ali posameznih 
vprašanj, ki imajo splošen pomen za republiko, kot 
celoto. 

251. člen 
Z resolucijo opozarja skupščina na stanje, proble- 

me in potrebe na področju družbenega življenja, ki so 
skupnega pomena za republiko, določa politiko, ki jo je 
treba izvajati na teh področjih, in ukrepe, ki so za to 
potrebni. 

252. člen 
S priporočilom opozarja skupščina na pomen do- 

ločenih vprašanj, ki se nanašajo na izvrševanje zako- 
nov, drugih predpisov in splošnih aktov ali na razvoj 
samoupravljanja in samoupravnih odnosov na posa- 
meznem področju. 

S priporočilom se izraža stališče skupščine glede 
usklajevanja samoupravnih odnosov in razvijanja 
medsebojnega sodelovanja organizacij združenega dela, 
krajevnih skupnosti, samoupravnih interesnih skupno- 
sti in drugih samoupravnih organizacij in skupnosti 
glede vprašanj splošnega pomena. S priporočilom skup- 
ščina tudi spodbuja samoupravno sporazumevanje in 
družbeno dogovarjanje. 

S priporočilom se predlagajo ukrepi, ki naj bi jih 
sprejele organizacije združenega dela. krajevne skup- 
nosti, samoupravne interesne skupnosti in druge samo- 
upravne organ;zacije in skupnosti ter državni organi 
za reševanje vprašanj v skladu z njihovimi nalogami in 
interesi. 

Organizacije združenega dela, krajevne skupnosti, 
samoupravne interesne skupnosti in druge samouprav- 
ne organizacije in skupnosti ter državni organi, kate- 
rim je priporočilo namenjeno, zavzemajo stališča k 
vprašanjem, na katere se priporočilo nanaša. 

253. člen 
Sklepe, stališča, resolucije, deklaracije in priporo- 

čila sprejemajo v okviru svojih pristojnosti zbori ena- 
kopravno oziroma samostojno. 

254. člen 
Odloke sprejema skupščina kot izvršilne predpise; 

kot akte, s katerimi izvršuje svoje pravice; ali kot 
akte s katerimi ureja notranjo organizacijo in odnose 
v skupščini. 

Odlok kot izvršilni predpis je akt, ki ga sprejme 
skupščina za izvršitev in konkretizacijo posameznega 
zakona, če je tako določeno v samem zakonu; sprejme- 
jo ga zbori oziroma zbor, v katerega delovno področje 
spada tak predpis. 

Z odlokom kot aktom, s katerim skupščina izvršu- 
je svoje pravice, odločajo pristojni zbori o izvolitvi, 
imenovanju ali razrešitvi, o potrditvi ustreznih aktov 
samoupravnih organizacij in skupnosti ali o soglasju 
k takim aktom, o soglasju k predlogom zakonov oziro- 
ma drugih splošnih aktov, ki jih sprejema Skupščina 
SFRJ na podlagi soglasja skupščin republik in skup- 
ščin avtonomnih pokrajin, ter o drugih pravicah, ki jih 
ima skupščina po ustavi SR Slovenije, po zakonu in 
tem poslovniku. 

Odloke oziroma poslovnike, s katerimi urejajo 
svojo notranjo organizacijo in odnose v skupščini, 
sprejemajo zbori in delovna telesa. 

255. člen 
Zbori lahko v mejah svojega delovnega področja 

s sklepi ugotavljajo stanje in zavzemajo stališča v 
zvezi z vprašanji, ki so jih obravnavali, nalagajo ob- 
veznosti izvršnemu svetu in republiškim upravnim or- 
ganom in organizacijam glede priprave oziroma spre- 
membe zakonov in drugih aktov ali opravljanja dru- 
gih zadev z njihovega delovnega področja in dajejo 
soglasje k predlogom za izdajo in osnutkom zakonov 
oziroma drugih splošnih aktov, ki jih sprejema Skup- 
ščina SFRJ na podlagi soglasja skupščin republik in 
skupščin avtonomnih pokrajin. Ti sklepi se predložijo 
organom, na katere se nanašajo in se objavijo v Urad- 
nem listu SR Slovenije, razen sklepov o soglasju k 
predlogom za izdajo in osnutkom zakonov oziroma 
drugih splošnih aktov, ki jih sprejema Skupščina SFRJ 
na podlagi soglasja skupščin republik in skupščin av- 
tonomnih pokrajin, ki se objavijo v »Poročevalcu«. 

Zbori skupščine in delovna telesa lahko sprejemajo 
sklepe o svojem delu. Ti sklepi se objavijo v »Po- 
ročevalcu«. 

256. člen 
S stališči zbori opredeljujejo politiko do obravna- 

vanih zadev in dajejo pobude za izvajanje politike in 
izvrševanje zakonov in drugih splošnih aktov skup- 
šč ine. 

257. člen 
Zakone in druge akte, ki jih sprejema skupščina, 

razen sklepov, stališč , resolucij, deklaracij, priporočil 
in odlokov, ki jih sprejema posamezni zbor podpisuje 
predsednik skupščine. 
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Sklepe, stališča, resolucije, deklaracije, priporočila 
in odloke, ki jih sprejema posamezen zbor, podpisuje 
predsednik zbora. 

Sklepe delovnih teles, ki jih sprejemajo o svojem 
delu, podpisujejo predsedniki teh teles. 

258. člen 
Na izvirnike zakonov in drugih aktov skupščine 

ter na obvezne razlage zakonov se pritisne pečat skup- 
šč ine. 

Z izvirnikom zakona oziroma drugega akta skup- 
ščine ali obvezne razlage zakona je mišljeno besedilo 
zakona oziroma akta ali obvezne razlage, ki je bilo 
sprejeto na sejah pristojnih zborov. 

Izvirnike zakonov in drugih aktov skupščine ter 
obveznih razlag zakonov hrani skupščina. 

Za pripravo izvirnikov, za pečat na njih. za njihovo 
hrambo in za evidenco o njih skrbi generalni sekretar 
skupščine. 

Za redakcijsko obdelavo aktov skupščine je pri- 
stojna služba skupščine, ki jo določi predsedstvo skup- 
šč ine. 

259. člen 
Zakoni in drugi akti skupščine ter obvezne razla- 

ge zakonov se objavljajo v Uradnem listu SR Slovenije. 
Predsednik skupščine pošlje po sprejemu podpi- 

sano besedilo zakona Predsedstvu republike v razgla- 
sitev. 

Zakoni se lahko objavijo potem, ko je izpolnjen 
pogoj iz prejšnjega odstavka tega člena. 

Zakone in druge akte skupščine ter obvezne raz- 
lage zakonov pošilja v objavo generalni sekretar skup- 
šč ine. 

Generalni sekretar skupščine daje na podlagi iz- 
virnega besedila sprejetega zakona ali drugega akta 
skupščine ali obvezne razlage zakona popravke more- 
bitnih napak v objavljenem besedilu zakona, drugega 
akta oziroma obvezne razlage zakona. 

Akti skupščine s področja ljudske obrambe, za ka- 
tere je določeno, da so tajni, se objavljajo na način, 
ki je določen v teh aktih. 

2. Postopek za izdajo zakona 

a) Splošne določbe 

260. člen 
Zakon se sprejema praviloma v treh fazah, in sicer 

kot predlog za izdajo zakona, zakonski osnutek in za- 
konski predlog. 

Na predlog predlagatelja zakona, delegata v zboru, 
delovnega telesa in skupščine samoupravne interesne 
skupnosti za območje republike se lahko prva in druga 
faza združita, tako da se hkrati obravnava in sprejema 
predlog za izdajo zakona in zakonski osnutek. 

Kadar zbor obravnava predlog za izdajo zakona in 
zakonski osnutek hkrat', lahko sklene po končani raz- 
pravi na predlog predlagateljev iz prejšnjega odstav- 
ka tega člena, da se zakon ponovno obravnava kot 
zakonski osnutek oziroma da ga predlagatelj izdela 
kot zakonski predlog. 

Kadar se predlog za izdajo zakona obravnava sku- 
paj z zakonskim osnutkom, ki je predložen v obliki 
pravnih določb ali tez, lahko zbor sklene, koliko časa 
mora najmanj biti predlog za izdajo zakona skupaj z 
zakonskim osnutkom v razpravi v delegacijah. 

261. člen 
Zakon lahko predlaga: vsak delegat oziroma sku- 

pina delegatov v svojem zboru, občinska skupščina 
oziroma skupščina skupnosti občin kot posebna druž- 
benopolitična skupnost, vsak zbor s svojega delovnega 
področja, izvršni svet. skupščina samoupravne interes- 
ne skupnosti za območje republike, komisija skupščine, 
delovno telo dveh ali več zborov in odbor zbora s 
svojega delovnega področja; republiški sekretarji in 
drugi funkcionarji, ki vodijo delo republiških upravnih 
organov s svojega delovnega področja (v nadaljnjem 
besedilu: predlagatelji). 

Vsak zbor lahko predlaga izdajo zakona tudi o za- 
devah. ki spadajo v delovno področje drugega zbora. 

262. člen 
Predlog za izdajo zakona, zakonski osnutek oziro- 

ma zakonski predlog se pošlje predsedniku skupščine. 
Predsednik skupščine pošlje predlog za izdajo za- 

kona, zakonski osnutek oziroma zakonski predlog pred- 
sednikom zborov, v katerih delovno področje spada 
zakon. 

Predlog za izdajo zakona, zakonski osnutek oziroma 
zakonski predlog prejmejo poleg predsednikov pristoj- 
nih zborov tudi predsedniki drugih zborov. Predsedniki 
teh zborov lahko predlagajo na lastno pobudo, na pred- 
log predsednika skupščine in izvršnega sveta, da se 
predlog za izdajo zakona, zakonski osnutek oziroma 
zakonski predlog uvrsti na dnevni red sej teh zborov, 
če se predlog za izdajo zakona, zakonski osnutek oziro- 
ma zakonski predlog nanaša tudi na vprašanja, ki 
imajo poseben pomen za izvrševanje nalog teh zborov. 

Ce predloga za izdajo zakona, zakonskega -osnutka 
oziroma zakonskega predloga ni predlagal izvršni svet, 
pošlje predsednik skupščine predlog za izdajo zakona, 
zakonski osnutek oziroma zakonski predlog istočasno 
tudi njemu, da da mnenje o njem. Izvršni svet da 
mnenje o predlogu za izdajo zakona, zakonskem osnut- 
ku oziroma zakonskem predlogu pred obravnavo v 
zboru. 

263. člen 
Predlog za izdajo zakona, zakonski osnutek oziroma 

zakonski predlog obravnavajo delegacije in delovna 
telesa, ki so pristojna za zadeve, ki jih ureja zakon. 

Ko delovna telesa ugotovijo na podlagi vseh raz- 
prav, kako so usklajena različna stališča glede pred- 
loga za izdajo zakona, zakonskega osnutka oziroma za- 
konskega predloga, ki je na dnevnem redu seje zbora, 
poročajo o tem zboru s poročilom, v katerega vklju- 
čijo tudi svoja stališča, mnenja, pripombe, predloge 
oziroma amandmaje k predlogu za izdajo zakona, za- 
konskemu osnutku oziroma zakonskemu predlogu. 

Če vsebuje predlog za izdajo zakona, zakonski 
osnutek oziroma zakonski predlog določbe, ki zahtevajo 
finančna sredstva, obravnava tak zakon tudi delovno 
telo, ki je pristojno za vprašanja sredstev in razpola- 
ganje s sredstvi, da prouči vpliv teh določb na razpo- 
ložljiva sredstva in možne vire za financiranje pred- 
lagane rešitve. 

Predlog za izdajo zakona, zakonski osnutek ozi- 
roma zakonski predlog obravnava v okviru svoje pri- 
stojnosti tudi zakonodajno-pravna komisija. 

Poročila delovnih teles se pošljejo predsednikom 
zborov, zakonodajno-pravni komisiji in predlagatelju 
za izdajo zakona, zakonskega osnutka oziroma zakon- 
skega predloga ter vsem prejemnikom, ki se jim pošilja 
gradivo v skladu z določbo šestega odstavka 23. člena 
tega poslovnika, najmanj 8 dni pred dnem, določenim 
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za sejo zbora, na kateri bo obravnavan predlog za iz- 
dajo zakona, zakonski osnutek oziroma zakonski pred- 
log. Predsedniki delovnih teles poskrbijo, da se poro- 
čila delovnih teles sestavijo najkasneje v treh dneh po 
končanih sejah delovnih teles. 

264. člen 
Predlagatelj predloga za izdajo zakona, zakonske- 

ga osnutka oziroma zakonskega predloga je povabljen 
na sejo zbora. 

Predstavnik predlagatelja predloga za izdajo za- 
kona, zakonskega osnutka oziroma zakonskega predloga 
lahko da na začetku obravnave dopolnilno obrazloži- 
tev predloga za izdajo zakona, zakonskega osnutka ozi- 
roma zakonskega predloga. Poleg tega ima pravico in 
dolžnost sodelovati med vso obravnavo, dajati pojas- 
nila, menja in predloge. 

Predstavnik izvršnega sveta sodeluje med vso ob- 
ravnavo predloga za izdajo zakona, zakonskega osnutka 
oziroma zakonskega predloga, tudi če izvršni svet ni 
predlagatelj zakona. 

b) Zahteva za izdajo zakona 

265. člen 
Delegacije, samoupravne organizacije in skupnosti, 

družbenopolitične organizacije, Vrhovno sodišče SR 
Slovenije. Sodišče združenega dela SR Slovenije, druž- 
beni pravobranilec samoupravljanja SR Slovenije, Go- 
spodarska zbornica Slovenije, društva in občani se 
lahko obračajo z zahtevo za izdajo zakona na skupšči- 
no ali na kateregakoli predlagatelja. 

266. člen 
Zahteve za izdajo zakona, ki jih skupščini predlo- 

žijo delegacije, Zveza komunistov Slovenije, Socialistič- 
na zveza delovnega ljudstva Slovenije. Zveza sindika- 
tov Slovenije, Zveza združenj borcev NOV Slovenije, 
Zveza socialistične mladine Slovenije, Vrhovno sodišče 
SR Slovenije. Sodišče združenega dela SR Slovenije, 
družbeni pravobranilec samoupravljanja SR Slovenije 
ali Gospodarska zbornica Slovenije, se pošljejo nepo- 
sredno pristojnim zborom. 

Pristojnim zborom se pošljejo tudi predlogi, mne- 
nja in pripombe teh organizacij in organov k predlo- 
gom za izdajo zakonov, k zakonskim osnutkom in za- 
konskim predlogom, ki so predloženi skupščini. Svoje 
predloge, mnenja in pripombe lahko te organizacije in 
organi dajo tudi na sejah delovnih teles. 

Ce zbor sprejme zahtevo za izdajo zakona, s skle- 
pom določi način, kako naj se v smislu te zahteve iz- 
dela in da predlog za izdajo zakona. Sestavljalec 
predloga za izdajo zakona je v nadaljnjem postopku 
predlagatelj zakona. 

Na sejo, na kateri se odloča o zahtevi za izdajo za- 
kona, se povabi predstavnik predlagatelja zahteve, ki 
lahko na seji zahtevo obrazloži. 

Pr'stojni zbor mora obvestiti predlagatelja zahteve 
oziroma predloga o stališču, ki ga je v zvezi z zahtevo 
oziroma predlogom zavzel. 

267. člen 
Zahteva za izdajo zakona, ki je ne vložijo organi 

in organizacije iz prejšnjega člena tega poslovnika, se 
pošlje pristojnim zborom. 

Predsednik zbora zahteva mnenje pristojnih de- 
lovnih teles in zakonodajno-pravne komisije in ga poš- 
lje vlagatelju zahteve. Ce pristojna delovna telesa in 

zakonodajno-pravna komisija menijo, da je zahteva 
utemeljena, predlagajo zboru nadaljnji postopek. 

V primeru odklonilnega mnenja pristojnih delovnih 
teles in zakonodajno-pravne komisije, odloči o zahtevi 
pristojni zbor. 

c) Predlog za izdajo zakona 

268. člen 
Postopek za izdajo zakona se začne s predlogom 

za izdajo zakona. 
Hkrati s predlogom za izdajo zakona se lahko 

predloži zakonski osnutek, ki je sestavljen v obliki 
pravnih določb ali tez. 

269. člen 
Predlog za izdajo zakona mora vsebovati: ustavno 

podlago za izdajo zakona; oceno stanja na področju, 
ki ga je treba urediti z zakonom; razloge, ki utemelju- 
jejo potrebo po novih predpisih ali po spremembi 
predpisov, in probleme, ki jih bo zakon reševal; nače- 
la, s katerimi naj bodo urejena razmerja na ustreznem 
področju, cilje, ki se želijo doseč '. poglavitne rešitve z 
različnimi alternativami in posledice, ki bodo nastale 
za delovne ljudi na posameznih področjih združene- 
ga dela in za občane na podlagi predlaganih rešitev; 
finančna sredstva, ki so potrebna za izvedbo zakona, 
ter vire in način zagotovitve teh sredstev, materialne 
obveznosti, ki bodo nastale za republiko, občine, orga- 
nizacije združenega dela in druge samoupravne organi- 
zacije in skupnosti ter za občane; nove naloge, ki jih 
bodo imeli republiški in občinski organi, samoupravni 
organi organizacij združenega dela in drugih samo- 
upravnih organizacij in skupnosti in občani; katera 
vprašanja bodo urejali izvršilni predpisi in kako bo 
zagotovljeno spremljanje izvajanja zakona; in druge 
pomembne okoliščine v zvezi z vprašanji, ki jih ureja 
zakon. 

Predlogu za izdajo zakona mora biti priložena 
potrebna dokumentacija in povzetek vsebine predloga 
za izdajo zakona. 

270. člen 
Predlagatelj lahko umakne predlog za izdajo za- 

kona. Umik mora biti ustrezno obrazložen. Ce umak- 
ne predlog za izdajo zakona po sklicu seje zbora, o 
tem odloči zbor. 

271. člen 
Na podlagi stališč , ki so se izoblikovala v delega- 

cijah in družbenopolitičnih organizacijah k predlogu 
za izdajo zakona, zavzemajo pristojni zbori skupščine 
stališče o tem, ali je zakon potreben. 

Ce pristojni zbori spoznajo, da je predlagani za- 
kon potreben, sprejmejo s sklepom predlog za izdajo 
zakona. 

Ce pristojni zbori spoznajo, da predlagani zakon ni 
polreben, predlog za izdajo zakona s sklepom zavrnejo. 

Kadar na podlagi predloženega gradiva ni mogoče 
ugotoviti potrebo za izdajo zakona ali če je po mnenju 
zborov zakon sicer potreben, vendar zbori ugotovijo, da 
izhodišča, na katerih naj bi temeljil zakon, ne ustre- 
zajo stališčem, ki so se izoblikovala v delegacijah in 
družbenopolitičnih organizacijah, pristojni zbori s skle- 
pom vrnejo predlog za izdajo zakona predlagatelju v 
dopolnitev in tudi določijo rok za dopolnitev. S skle- 
pom pristojni zbori odločijo tudi o načinu nadaljnje 
obravnave predloga za izdajo zakona. 

Zbori obvestijo predlagatelje o svojem sklepu. 
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Ce med pristojnimi zbori ni soglasja o tem, ali je 
zakon potreben, se opravi usklajevalni postopek, do- 
ločen s tem poslovnikom. 

272. člen 
S sklepom, s katerim sprejmejo predlog za iz- 

dajo zakona, pristojni zbori določijo stališča, mnenja in 
predloge, ki naj jih predlagatelj upošteva pri pripravi 
zakonskega osnutka; lahko pa tudi določijo organe in 
organizacije, ki naj bodo vprašani za mnenje pri pri- 
pravljanju zakonskega osnutka, posebna posvetovanja 
in druge oblike sodelovanja, ki lahko pripomorejo, da 
se osnutek bolje pripravi. 

Na podlagi stališč delegacij in razprave delegatov 
v zborih zbori v sklepu določijo tudi, ali je treba za 
obravnavanje in proučevanje predloga zakona ustano- 
viti posebno delovno telo zbora ali pa naj naloge v 
zvezi s tem opravlja že ustanovljeno delovno telo zbora. 

273. člen 
Na podlagi sklepa, s katerim pristojni zbori sprej- 

mejo predlog za izdajo zakona, pripravi zakonski os- 
nutek praviloma predlagatelj. Ce se predlagatelj ne 
strinja s takim sklepom, določi pristojni zbor, kdo bo 
pripravil zakonski osnutek. 

č) Zakonski osnutek 

274. člen 
Zakonski osnutek vsebuje rešitve, ki se predlagajo 

v obliki pravnih določb ali tez. 
Zakonski osnutek mora biti obrazložen. Obrazlo- 

žitev mora vsebovati zlasti: načela, s katerimi naj bo- 
do urejena razmerja na ustreznem področju, cilje, ki 
se želijo doseči, poglavitne rešitve z različnimi alterna- 
tivami in posledice, ki bodo nastale za delovne ljudi 
na posameznih področjih združenega dela in za občane 
na podlagi predlaganih rešitev; finančna sredstva, ki so 
potrebna za izvedbo zakona ter vire in način zagoto- 
vitve teh sredstev; kako so upoštevana stališča, mne- 
nja, pripombe in predlogi, ki so bili dani k predlogu 
za izdajo zakona; katerih stališč , mnenj, pripomb in 
predlogov predlagatelj ni sprejel in zakaj jih ni spre- 
jel in rešitve, ki odstopajo od predloga za izdajo za- 
kona; besedilo tistih določb zakona, za katere se pred- 
lagajo spremembe oziroma dopolnitve. 

Zakonskemu osnutku mora biti priložena potrebna 
dokumentacija in povzetek vsebine zakonskega osnutka. 

275. člen 
Predlagatelj lahko predlaga umik zakonskega 

osnutka. O takšnem predlogu zbor razpravlja ter od- 
loči s sklepom. Če zbor tak predlog sprejme, se posto- 
pek ustavi. 

276. člen 
Na seji obravnavajo pristojni zbori zakonski osnu- 

tek najprej načelno tako da izražajo delegati svoje 
mnenje o tem, ali so od pristojnih zborov določena 
načela, na katerih naj temelji zakon, v zakonskem 
osnutku pravilno in dosledno izvedena in kako so v 
zakonskem osnutku upoštevana stališča, mnenja in 
predlogi, ki so jih zbori določili, in druga načelna 
vprašanja. 

277. člen 
Ce pristojni zbor v načelu sprejme zakonski osnu- 

tek. preide k obravnavi posameznih členov ali tez. 
Po končani obravnavi zbor s sklepom določi sta- 

lišča. mnenja in predloge k zakonskemu osnutku in ga 

pošlje predlagatelju zakona, da pripravi zakonski pred- 
log. Hkrati zbor v sklepu določi, ali je treba za ob- 
ravnavanje in proučevanje predloga, zakona ustano- 
viti poseben odbor oziroma drugo delovno telo zbora. 

Ce pristojni zbori v načelu ne sprejmejo zakonskega 
osnutka, ga vrnejo predlagatelju in določijo s sklepom, 
v katerem pogledu je treba osnutek spremeniti ali do- 
polniti. Hkrati pa lahko določijo tudi rok, v katerem 
mora predlagatelj zakonskega osnutka poslati zborom 
spremenjeni oziroma dopolnjeni osnutek. 

Po predložitvi zakonskega osnutka lahko predlaga- 
telj predlaga odložitev njegove obravnave. O tem od- 
loči zbor s sklepom, s katerim odloči tudi o načinu 
nadaljevanja obravnave zakonskega osnutka. 

Ce med pristojnimi zbori ni soglasja o tem. ali se 
sprejme zakonski osnutek, zbori sporazumno določijo 
nadaljnji postopek. 

Zbor lahko določi tudi rok za obravnavo zakonske- 
ga osnutka v delegacijah, ki ne sme biti krajši kot 30 
dni; lahko pa tudi odloči, da se zakonski osnutek da v 
javno obravnavo in določi rok za javno obravnavo. 

d) Zakonski predlog 

278. člen 
Zakonski predlog ima obliko, v kateri se sprejema- 

jo zakoni. 
Zakonski predlog mora imeti obrazložitev, ki vse- 

buje naslednje: kako so upoštevana stališča, mnenja, 
pripombe in predlogi, ki so bili dani k zakonskemu 
osnutku; katerih stališč , mnenj, pripomb in predlogov 
predlagatelj ni sprejel in zakaj jih ni sprejel in rešit- 
ve, ki odstopajo od zakonskega osnutka; besedilo ti- 
st'h določb zakona, za katere se predlagajo spremembe 
oziroma dopolnitve ter finančna sredstva, ki so po- 
trebna za izvedbo zakona ter vire in način zagotovitve 
teh sredstev. 

Zakonskemu predlogu mora biti priložena potrebna 
dokumentacija. 

e) Obravnava zakonskega predloga v delovnih telesih 
in zakonodajno-pravni komisiji 

279. člen 
Po obravnavi zakonskega predloga dajo delovna 

telesa in zakonodajno-pravna komisija zboru svoja po- 
ročila z mnenji o amandmajih in predlogih, ki so bili 
dani med obravnavanjem v delegacijah in s svojimi 
predlogi k temu zakonskemu predlogu. 

Predloge, ki imajo namen dopolniti ali spremeniti 
zakonski predlog, dajo delovna telesa in zakonodajno- 
pravna komisija v obliki amandmajev. 

Delovna telesa in zakonodajno-pravna komisija 
med seboj sodelujejo in se obveščajo ter lahko obrav- 
navajo tudi stališča, mnenja, pripombe, predloge in 
amandmaje drugih delovnih teles. 

f) Obravnava zakonskega predloga v zboru 

280. člen 
Obravnava zakonskega predloga na seji pristojne- 

ga zbora obsega načelno obravnavo predloga in obrav- 
navo njegovega besedila. 

Preden zbor preide na načelno obravnavo, obraz- 
ložijo stal'šča, mnenja, pripombe, predloge in amand- 
maje predstavnik predlagatelja zakona in poročevalci 
delovnih teles. 
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Med načelno obravnavo zakonskega predloga se 
lahko izražajo tudi mnenja, zahtevajo pojasnila in na- 
čenjajo vsa vprašanja glede rešitev, ki jih vsebuje 
predlog. 

Med obravnavo besedila se razpravlja o zakonskem 
predlogu po delih, poglavjih oziroma oddelkih, če zbor 
tako sklene, pa tudi po členih. 

281. člen 
Zbor. ki ne odloča o zakonu, je pa obravnaval za- 

konski predlog in dal pristojnemu zboru svoje mnenje 
ali predlagal amandma, lahko po svojem predstavniku 
na seji tega zbora obrazloži svoje mnenje oziroma 
amandma. 

282. člen 
Po končani obravnavi zbor odloča o amandmajih. 

Med odločanjem o amandmajih se lahko ponovno zač- 
ne obravnava le o predloženih amandmajih. 

Po končanem glasovanju o amandmajih odloča zbor 
o zakonskem predlogu v celoti. 

283. člen 
Zbor lahko med obravnavo o zakonskem predlogu 

oziroma posameznih amandmajih ugotavlja stopnjo so- 
glasja s predhodnimi izjavljanji in sklene, da se na- 
daljnja obravnava in sklepanje o zakonskem pred- 
logu odloži, če ugotovi, da ni doseženo potrebno so- 
glasje oziroma če ugotovi, da je potrebno proučiti po- 
samezna vprašanja, ki so se pojavila ob obravnavi 
zakonskega predloga; zbor pa lahko tudi odloči, da se 
zakonski predlog ponovno obravnava kot zakonski 
osnutek. 

Ce zbor sklene, da se obravnava in sklepanje o 
zakonskem predlogu odloži, sprejme sklep o tem, kaj 
je potrebno v zvezi z zakonskim predlogom opraviti, 
kdo naj to opravi ter določi rok za ponovno obravnavo 
zakonskega predloga. 

Ce zbor sklene, da se zakonski predlog ponovno 
obravnava kot zakonski osnutek, sprejme sklep o tem. 
kako naj se pripravi zakonski osnutek ter določi rok 
za ponovno obravnavo zakonskega osnutka. 

284. člen 
Predlagatelj lahko predlaga umik zakonskega pred- 

loga. O takšnem predlogu zbor razpravlja ter odloči s 
sklepom. Če zbor tak predlog sprejme, se postopek 
dokončno ustavi. 

g) Amandmaji 

285. člen 
Predlog za dopolnitev ali spremembo zakonskega 

predloga (v nadaljnjem besedilu amandma) mora biti 
predložen v pismeni obliki in obrazložen. 

Amandma lahko predlagajo tisti, ki imajo po 261. 
členu tega poslovnika pravico predlagati zakon. 

286. člen 
Amandma k zakonskemu predlogu je treba poslati 

predsedniku zbora najmanja 10 dni pred dnem, dolo- 
čenim za sejo. na kateri bo zbor obravnaval zakonski 
predlog. 

Amandmaje k zakonskemu predlogu pošljejo pred- 
sedniki pristojnih zborov predsednikom pristojhih de- 
lovnih teles, predlagatelju zakonskega predloga izvrš- 
nemu svetu in zakonodajno-pravni komisiji ter vsem 
prejemnikom, ki se jim pošilja gradivo v skladu z 
določbo šestega odstavka 23. člena tega poslovnika. 

287. člen 
Delovna telesa in zakonodajno-pravna komisija po- 

slani amandma čimprej proučijo in predložijo zborom 
poročilo. 

O seji delovnega telesa in zakonodajno-pravne ko- 
misije se obvesti predlagatelj amandmaja, ki je lahko 
navzoč na seji. 

288. člen 
Ce vsebuje amandma k zakonskemu predlogu re- 

šitve, s katerimi se spreminjajo načela, na katerih naj 
temelji zakon, ki jih je' določil zbor med obravnavo 
predloga za izdajo zakona oziroma zakonskega osnut- 
ka, ali če bi sprejetje amandmaja zahtevalo bistvene 
spremembo besedila predlaganega zakona oziroma do- 
datna finančna sredstva, lahko zbor sklene, naj pred 
odločitvijo prouči amandma pristojno delovno telo in 
zakonodajno-pravna komisija. V tem primeru se mora 
do amandmaja opredeliti tudi izvršni svet. 

V primerih iz prejšnjega odstavka lahko zbor skle- 
ne, da se obravnava prekine in sklepanje v zakonskem 
predlogu odloži. V takšnih primerih se glede nadalje- 
vanja postopka uporablja določba drugega odstavka 
283. člena tega poslovnika. 

289. člen 
Amandma k zakonskemu predlogu se sme izjemo- 

ma predlagati tudi po roku iz prvega odstavka 286. čle- 
na tega poslovnika vse do konca obravnave na seji 
zbora. Tudi tak amandma mora biti predložen v pis- 
meni obliki in obrazložen z navedbo posebno uteme- 
ljenih razlogov. Zbor posebej razpravlja o utemelje- 
nosti razlogov za predložitev amandmaja in z glasova- 
njem odloči, ali bo obravnaval predloženi amandma. 

Ce se amandma predlaga šele med obravnavo na 
seji zbora, ga lahko delegat ali drug predlagatelj poda 
najprej ustno med obravnavo in šele nato v pismeni 
obliki. Če se zbor strinja, lahko da predsednik zbora 
tak amandma v obravnavo že takoj po njegovi ustni 
predstavitvi. 

Predlagatelj zakonskega predloga lahko daje 
amandmaje vse dokler ni končnana obravnava pred- 
loga. Predlagatelj zakonskega predloga, delegat v zboru, 
ki je predlagal amandma, oziroma delegat predlaga- 
telja amandmaja, lahko med obravnavo tudi spremeni- 
jo, dopolnijo oziroma umaknejo svoj amandma. Spre- 
membo, dopolnitev oziroma umik amandmaja je treba 
obrazložiti. 

Če pomeni spremembo ali dopolnitev amandmaja 
vsebinsko novo rešitev, je potrebno v takem primeru 
opraviti postopek, določen v prvem odstavku tega 
člena. 

Ce predlagatelj zakonskega predloga vloži amand- 
ma 10 dni pred dnem, določenim za sejo. zbora, in je 
amandma poslan vsem prejemnikom, ki se jim pošilja 
gradivo v skladu z določbo šestega odstavka 23. člena 
tega poslovnika, se šteje amandma na predlog predla- 
gatelja za sestavni del zakonskega predloga. 

Izvršni svet lahko daje amandmaje tudi k zakon- 
skemu predlogu, ki ga ni sam predlagal, vse dokler ni 
končana obravnava predloga. 

290. člen 
Če pride v zvezi z amandmajem, vloženim po ro- 

ku, določenem v prvem odstavku 286. člena tega po- 
slovnika ali na seji zbora, do različnih stališč , lahko 
zbor imenuje skupino za proučitev tega amandmaja. 
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Skupino sestavljajo določeno število delegatov v 
zboru, ki poznajo problematiko v zvezi z amandma- 
jem. predstavnik predlagatelja amandmaja, predstavnik 
predlagatelja zakona, predstavnik zakonodajno-prav- 
ne komisije in poročevalec pristojnega delovnega telesa. 
V skupini sodeluje predstavnik izvršnega sveta, če 
izvršni svet ni predlagatelj zakonskega predloga. 

Ce skupina ugotovi, da amandma iz prvega od- 
stavka tega člena spada v pristojnost družbenopolitič- 
nega zbora glede sprejemanja stališč , se odloži obrav- 
nava zakonskega predloga v zborih, dokler ne da k 
amandmaju stališče družbenopolitični zbor. 

291. člen 
Predlagatelj zakona lahko pove svoje mnenje o 

amandmaju k zakonskemu predlogu. 
Izvršni svet lahko pove svoje mnenje o amandmaju 

tudi. če ni predlagatelj zakona. 

292. člen 
O vsakem amandmaju k zakonskemu predlogu se 

glasuje praviloma posebej. 
Ce se izjemoma glasuje o večjem številu amand- 

majev skupaj, mora predsednik zbora pred takim gla- 
sovanjem vprašati delegate, ali kdo zahteva ločeno gla- 
sovanje o kakšnem izmed teh amandmajev. 

Če je k členu zakonskega predloga predlaganih 
več amandmajev, se najprej glasuje o amandmaju, ki 
najbolj odstopa od rešitve, predlagane v zakonskem 
predlogu, in nato po tem kriteriju o drugih amandmajih. 

Če je predlagan amandma k amandmaju, se naj- 
perej odloča o amandmaju, ki je dan k amandmaju. 

h) Odločanje pri sprejemanju zakona 

293. člen 
Vsak zbor odloča o predlogu za izdajo zakona, za- 

konskem osnutku in zakonskem predlogu na seji, na 
kateri je navzoča večina vseh delegatov v zboru. 

O tem, kdaj se da predlog za izdajo zakona, zakon- 
ski osnutek in zakonski predlog na končno glasovanje, 
odloči predsednik zbora. 

Da se da predlog za izdajo zakona, zakonski osnu- 
tek ali zakonski predlog na končno glasovanje, lahko 
predlagajo tudi delovna telesa, izvršni svet ali najmanj 
10 delegatov v zboru. Če se predsednik zbora s pred- 
logom ne strinja, odloči o tem zbor brez razprave. 

294. člen 
Da bi za odločitev o predlogu za izdajo zakona, 

zakonskem osnutku in zakonskem predlogu dosegli de- 
legati v zboru soglasje, lahko po potrebi preverjajo 
stopnjo soglasja s predhodnimi izjavljanji. 

Delegati lahko preverjajo stopnjo soglasja s pred- 
hodnimi izjavljanji tudi o amandmajih, predloženih k 
zakonskemu predlogu. 

O tem, da naj se preveri stopnja soglasja s pred- 
hodnimi izjavljanji, odloči predsednik zbora, lahko pa 
to predlagajo vsi tisti ki imajo pravico predlagati, da 
se preide na končno glasovanje Takšen predlog je 
predsedn!k zbora dolžan upoštevati. 

295. člen 
Zbor odloča o amandmaju in sprejema zakon in 

drugo končno odločitev z večino glasov vseh delegatov 
v zboru, če se z ustavo SR Slovenije ne zahteva višja 
stopnja soglasja. 

Sklep o sprejemu predloga za izdajo zakona, za- 
konskega osnutka in vse druge odločitve pri sprejema- 

nju zakona sprejme zbor z večino glasov navzočih de- 
legatov. 

i) Sprejemanje zakona 

296. člen 
Zakon, pri katerega sprejemanju enakopravno so- 

delujejo zbori oziroma h kateremu je po ustavi SR 
Slovenije in po 72. členu tega poslovnika družbenopo- 
litični zbor dolžan sprejeti stališča, je sprejet, če so 
ga zbori sprejeli v enakem besedilu oziroma v skladu 
s stališči družbenopolitičnega zbora. 

297. člen 
Potem ko je zbor sprejel zakonski predlog, obvesti 

predsednik zbora predsednika tistega zbora, ki enako- 
pravno sodeluje pri sprejemanju zakona. 

Predsedniki pristojnih zborov ugotovijo, ali je bil 
zakon izglasovan v zborih v enakem besedilu. 

298. člen 
Kadar družbenopolitični zbor sodeluje pri spreje- 

manju zakonov in drugih splošnih aktov z zborom 
združenega dela in zborom občin v zadevah iz 72. 
člena tega poslovnika, daje stališča tudi v obliki 
amandmajev. 

299. člen 
Če predsedniki pristojnih zborov ugotovijo, da je 

bil zakonski predlog izglasovan v pristojnih zborih v 
enakem besedilu in v skladu s stališč i družbenopoli- 
tičnega zbora, če je družbenopolitični zbor takšna sta- 
lišča po ustavi SR Slovenije in tem poslovniku dolžan 
dati, obvestijo o tem zbor na isti ali na prvi prihodnji 
seji. 

300. člen 
Če predsedniki zborov ugotovijo, da besedilo, v 

katerem je bil zakonski predlog izglasovan v enem 
zboru, ni enako besedilu, v katerem je bil izglasovan 
v drugem zboru, ali če besedilo, v katerem je bil za- 
konski predlog izglasovan, ni v skladu s stališči druž- 
benopolitičnega zbora, če je ta zbor stališča po ustavi 
SR Slovenije in tem poslovniku dolžan dati, obvestijo 
o tem svoj zbor. 

Da bi se uskladilo besedilo zakona med zbori ozi- 
roma s stališči družbenopolitičnega zbora, zbori na- 
daljujejo obravnavo zakonskega predloga in znova gla- 
sujejo o spornih vprašanjih, potem ko so dobili mnenje 
delovnih teles, v katerih pristojnost spada zakon, ozi- 
roma skupin delegatov, imenovanih na sejah zborov, 
zakonodajno-pravne komisije in predlagatelja zakona. 

301. člen 
Če se zbori po dveh zaporednih obravnavah spor- 

nega vprašanja ne sporazumejo o besedilu zakonskega 
predloga ali če zakonski predlog ni bil sprejet v enem 
ali več zborih oziroma ni bil sprejet v skladu s stališč i 
družbenopolitičnega zbora, se začne usklajevalni po- 
stopek. V ta namen zjjori določijo skupno komisijo, v 
katero izvoli vsak zbor enako število članov. 

302. člen 
Predsedniki zborov obvestijo komisijo iz prejšnjega 

člena tega poslovnika o neusklajenih stališčih in o 
spornih vprašanjih v zvezi s temi stališč i in sporazum- 
no določijo čas za njeno delo. 

303. člen 
Komisija obravnava sporna vprašanja z namenom, 

da bi se uskladila stališča in sestavil sporazumen pred- 
log ki ga predloži v sprejem zborom. 
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Ce se v skupni komisiji ne doseže soglasje večine 
predstavnikov vsakega zbora ali če zbori ne sprejmejo 
njenega sporazumnega predloga, se predlog odloži z 
dnevnega reda. Predlog se lahko ponovno da na dnev- 
ni red na predlog enega zbora ali izvršnega sveta. 

304. člen 
Ko izvršni svet predlaga na predlog Predsedstva 

republike zakon o začasnih ukrepih po prej izvedenem 
postopku v smislu 362. člena ustave SR Slovenije, se 
takšeh zakon obravnava v pristojnih zborih po do- 
ločbah tega poslovnika, ki veljajo za izdajo zakona po 
hitrem postopku. 

Zakon o začasnih ukrepih je sprejet, če je zanj 
glasovala večina navzočih delegatov v pristojnih zborih. 

305. člen 
Ce Predsedstvo republike zato, ker zakon o začas- 

nih ukrepih ni bil sprejet v pristojnih zborih v ena- 
kem besedilu, predlaga obravnavo na skupni seji vseh 
zborov skupščine, se tak zakon obravnava po določbah 
tega poslovnika, ki veljajo za izdajo zakona po hitrem 
postopku. 

Zbori skupščine na skupni seji veljavno sklepajo 
o zakonu o začasnih ukrepih, če je na seji navzoča ve- 
čina delegatov vsakega zbora. Zakon o začasnih ukre- 
pih velja, če je bil sprejet z večino glasov navzočih de- 
legatov. 

j) Skrajšanje rokov v posameznih fazah postopke 
za izdajo zakona 

306. člen 
Na obrazložen predlog predlagatelja zakona, delov- 

nega telesa ali na pobudo predsedstva skupščine zbor 
lahko skrajša roke v posameznih fazah postopka za 
izdajo zakona. 

k) Skrajšani postopek za izdajo zakona 

307. člen 
Kadar gre za manj pomembne spremembe in do- 

polnitve zakonov, za prenehanje veljavnosti posamez- 
nih določb zakonov ali posameznih zakonov, za inter- 
vencijske zakone, s katerimi se določijo obveznosti, 
določene s samoupravnimi sporazumi, ali za spremem- 
be in dopolnitve zakonov na podlagi odločb Ustavnega 
sodišča SR Slovenije oziroma .Ustavnega sodišča Jugo- 
slavije, lahko pristojni zbor na predlog predlagatelja 
zakona, s katerim soglaša pristojno delovno telo zbora 
in zakonodajno-pravna komisija, odloči, da bo hkrati 
obravnaval in sprejel predlog za izdajo zakona in za- 
konski predlog oziroma zakonski osnutek in zakonski 
predlog po postopku, ki velja po določbah tega poslov- 
nika za obravnavanje in sprejemanje zakonskega pred- 
loga. „ 

308. člen 
Glede sprejemanja akta o zaključnem računu o 

izvršitvi proračuna SR Slovenije se smiselno uporablja- 
jo določbe tega poslovnika o sprejemanju zakonskega 
osnutka in zakonskega predloga. 

1) Hitri postopek za izdajo zakona 

309. člen 
Zakon se lahko izjemoma izda po hitrem postopku, 

v katerem se ne uporabljajo določbe tega poslovnika 

o predlogu za izdajo zakona in zakonskem osnutku in 
roki, ki so predlagani za posamezna dejanja v postopku 
o predlogu za izdajo zakona oziroma zakonskem 
osnutku. 

Po hitrem postopku se lahko izda zakon samo ta- 
krat. kadar je to nujno zaradi preprečevanja in od- 
pravljanja večjih motenj v gospodarstvu, kadar to 
zahtevajo interesi ljudske obr?mbe, varstva ustavne 
ureditve, naravne nesreče in druge izredne potrebe 
republike. 

310. člen 
Predlog, naj se zakon izda po hitrem postopku, 

mosa biti obrazložen. 
V obrazložitvi predloga, naj se zakon izda po hit- 

rem postopku, mora predlagatelj navesti razloge, za- 
radi katerih predlaga izdajo zakona po hitrem postop- 
ku, in opozoriti na posledice, ki bi lahko nastale, če 
zakon ne bi bil izdan po tem postopku. 

Skupaj s predlogom, naj se zakon izda po hitrem 
postopku, se da tudi predlog tega zakona z obrazlo- 
žitvijo. 

311. člen 
Ob določanju dnevnega reda odloča zbor o predlo- 

gu. naj se zakon izda po hitrem postopku. 
Ce predloga zakona ni predlagal izvršni svet. za- 

hteva zbor pred odločanjem od izvršnega sveta mnenje 
o tem predlogu. 

312. člen 
Ce pristojni zbor sprejme predlog, naj bo zakon 

izdan po hitrem postopku, začne takoj na seji zbora 
obravnavati zakonski predlog; vendar pa lahko pred 
obravnavo ali med obravnavo zahteva od zakonodajno- 
pravne komisije, naj mu da svoje mnenje. 

313. člen 
K zakonskemu predlogu, ki naj bo izdan po hitrem . 

postopku, je mogoče predlagati amandmaje do konca 
obravnave. 

314. člen 
Ce zbor ne sprejme predloga naj se zakon izda po 

hitrem postopku, se uporabljajo določbe tega poslovnika 
o postopku v zvezi s predlogom za izdajo zakona ozi- 
roma zakonskim osnutkom. 

m) Postopek za sprejem drugih aktov 

315. člen 
Drugi akti skupščine, ki niso zakoni, se obravna- 

vajo in sprejemajo praviloma po določbah tega poslov- 
nika, ki veljajo za postopek sprejemanja zakona, tako. 
da se združita prva in druga faza postopka. 

Odloki, sklepi in stališča se lahko obravnavajo in 
sprejemajo po določbah tega poslovnika, ki veljajo za 
postopek obravnavanja in sprejemanja zakonskega 
predloga. 

Obravnava drugih aktov skupščine, ki niso zakoni, 
je enotna, razen če pristojni zbor ne sklene, da bo imel 
posebej načelno obravnavo in da bo posebej obravna- 
val besedilo. 

n) Postopek za obvezno razlago zakona 

316. člen 
Predlog za obvezno razlago zakona lahko dajo 

predlagatelji zakona, določeni v 261. členu tega poslov- 
nika. Zveza komunistov Slovenije, Socialistična zveza 
delovnega ljudstva Slovenije, Zveza sindikatov Slove- 
nije, Zveza združenj borcev NOV Slovenije; Zveza so- 
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cialistične mladine Slovenije, Vrhovno sodišče SR Slo- 
venije. Sodišče združenega dela SR Slovenije in Gospo- 
darska zbornica Slovenije. 

Zahtevo za obvezno razlago zakona lahko dajo 
skupščini samoupravne organizacije in skupnosti, društ- 
va in občani. 

317. člen 
Predlog oziroma zahtevo za obvezno razlago zako- 

na obravnava zakonodajno-pravna komisija. Preden 
začne obravnavo, lahko zahteva mnenje ustreznih 
delovnih teles in predlagatelja zakona. 

Ce zakonodajno-pravna komisija ugotovi, da je 
predlog ozirom^ zahteva za obvezno razlago zakona 
utemeljena, pripravi predlog za obvezno razlago in 
ga predlaga pristojnim zborom v sprejem. 

Če zakonodajno-pravna komisija ugotovi, da pred- 
log za obvezno razlago zakona ni utemeljen, predlaga 
zboru, da predloga ne sprejme in o tem obvesti pred- 
lagatelja. 

Ce zakonodajno-pravna komisija ugotovi, da zahte- 
va za obvezno razlago zakona ni utemeljena, obvesti o 
tem predlagatelja zahteve. 

318. člen 
Predlog za obvezno razlago zakona, ki ga dajo 

predlagatelji iz prvega odstavka 316. člena tega poslov- 
nika, se predloži predsedniku skupščine, ta pa ga po- 
šlje predsednikom pristojnih zborov. 

Pristojni zbori obravnavajo predlog za obvezno 
razlago zakona ali predlog zakonodaj no-pravne komi- 
sije za obvezno razlago zakona, potem ko dobijo mnenje 
delovnega telesa, v katerega delovno področje spada 
zakon, in izvršnega sveta, če ni predlagatelj predloga 
za obvezno razlago zakona. 

319. člen 
Predlog za obvezno razlago zakona obravnavajo in 

sprejemajo zbori po postopku, ki je določen v tem po- 
slovniku za obravnavanje zakonskega predloga. 

O obravnavi predloga za obvezno razlago v zborih 
se obvesti predlagatelj predloga za obvezno razlago 
zakona. 

o) Potrjevanje in dajanje soglasij k samoupravnim 
in drugim aktom 

320. člen 
Samoupravne in druge akte samoupravnih organi- 

zacij in skupnosti, za katere je z zakonom določeno, da 
jih potrjuje skupščina ali da daje k njim svoje so- 
glasje, obravnavajo pristojni zbori. 

321. člen 
Samoupravni in drug akt ter obrazloženo mnenje 

izvršnega sveta k tem aktom obravnavajo delovna te- 
lesa in zakonodajno-pravna komisija, ki dajo pristoj- 
nim zborom svoje predloge ter mnenja oziroma predlog 
odloka o soglasju. 

322. člen 
Pristojni zbori najprej obravnavajo samoupravni 

ali drug akt samoupravne organizacije in skupnosti in 
nato sklepajo o soglasju k temu aktu oziroma potrditvi 
tega akta, tako da sprejmejo odlok o soglasju oziroma 
potrditvi. 

O odločitvi zborov se obvesti samoupravna organi- 
zacija oziroma skupnost. 

Če pristojni zbori niso dali soglasja oziroma niso 
potrdili samoupravnega ali drugega akta samoupravne 

organizacije oziroma skupnosti, v obrazložitvi navedejo 
razloge in predlagajo, da ga predlagatelj uskladi in 
ponovno predloži skupščini. 

Če zbori ne dajo soglasja k samoupravnemu ali 
drugemu aktu samoupravne organizacije oziroma skup- 
nosti oziroma ga ne potrdijo, ta akt ne velja. 

Zbori lahko določijo rok, v katerem je potrebno 
predložiti usklajen samoupravni ali drug akt samo- 
upravne organizacije oziroma skupnosti v soglasje ozi- 
roma potrditev skupščini. 

Če dajo zbori soglasje k samoupravnemu ali dru- 
gemu aktu oziroma ga potrdijo, lahko dajo k posa- 
meznim določbam pripombe, ki se nanašajo na izpol- 
nitev ali izboljšavo teh določb. Predlagatelj je dolžan 
v smislu teh pripomb spremeniti besedilo samouprav- 
nega ali drugega akta in poslati spremembe na vpo- 
gled zborom. 

p) Javna obravnava zakona 

323. člen 
Pristojni zbor lahko sklene, da se da predlog za- 

kona v javno obravnavo. Nosilec javne obravnave je 
Socialistična zveza delovnega ljudstva Slovenije. 

Če zbor odloč i, da da predlog zakona v javno ob- 
ravnavo, določi s sklepom: 

— besedilo zakona, ki bo dano v javno obravnavo; 
— delovno telo zbora, ki bo sodelovalo s Sociali- 

stično zvezo delovnega ljudstva Slovenije pri sprem- 
ljanju javne obravnave in o tem poročalo zboru; 

— rok, v katerem je treba opraviti javno obrav- 
navo. 

324. člen 
Ko prejme poročilo Socialistične zveze delovnega 

ljudstva Slovenije o poteku javne obravnave in poro- 
čilo delovnega telesa zbora, zavzame zbor stališče o 
mnenjih in predlogih iz javne obravnave. 

r) Referendum 

325. člen 
Skupščina lahko sklene, da se predlog zakona ali 

drugo vprašanje iz njene pristojnosti, preden ga sprej- 
me ali o njem odloči ali potem, ko ga je že sprejela 
oziroma o njem odločila, predloži delovnim ljudem in 
občanom, da se na referendumu o njem izjavijo. 

326. člen 
Skupščina razpiše referendum z odlokom, ki ga 

objavi v Uradnem listu SR Slovenije. Besedilo pred- 
loga zakona oziroma drugo vprašanje, o katerem se bo 
odločalo na referendumu, se objavi v sredstvih javnega 
obveščanja. 

V odloku o razpisu referenduma se določi predmet 
referenduma, dan izvedbe referenduma in območje, za 
katero se razpisuje referendum. 

327. člen 
Odločitev delovnih ljudi in občanov je za skup- 

šč ino obvezna. Dve leti po referendumu skupščina ne 
more izdati zakona ali drugega akta, ki bi bil v na- 
sprotju z izidom referenduma. 

Izid referenduma se objavi na enak način kot 
razpis referenduma. 
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s) Postopek v zvezi z dajanjem soglasij k aktom Zbora 
republik in pokrajin in Zveznega zbora Skupščine SFRJ 

328. člen 
Zakone in druge splošne akte, ki jih sprejema 

Zbor republik in pokrajin na podlagi soglasja skup- 
šč in republik in skupščin avtonomnih pokrajin, pošlje 
predsednik skupščine predsednikom pristojnih zborov. 

329. člen 
Pristojni zbori obravnavajo zakone in druge sploš- 

ne akte iz pristojnosti Zbora republik in pokrajin po 
postopku, ki je določen v tem poslovniku za obravna- 
vanje aktov skupščine. 

330. člen 
Izvršni svet in republiški upravni organi oziroma 

organizacije sproti obveščajo skupščino o poteku 
razprav v predhodnih postopkih in o svojih predlogih, 
ki so jih uveljavljali glede vprašanj o katerih odloča 
Zbor republik in pokrajin. 

331. člen 
Stališča k aktom zbora republik in pokrajin se 

oblikujejo v skupščini ob sodelovanju vseh zainteresi- 
ranih organov in organizacij v republiki. 

Pristojno delovno telo pripravi predlog stališč za 
zbore na podlagi obravnave v izvršnem svetu, upravnih 
organih, delovnih telesih skupščine in zborov ter v 
drugih zainteresiranih organih in organizacijah. 

Delegacija skupščine v Zboru republik in pokrajin 
aktivno sodeluje v procesu oblikovanja stališč skupšči- 
ne s tem. da v predhodnem postopku sodeluje z izvrš- 
nim svetom, njegovimi delovnimi telesi, z družbenopo- 
litičnimi organizacijami, z Gospodarsko zbornico Slo- 
venije in z drugimi zainteresiranimi organi in organi- 
zacijami, zlasti pa v delu delovnih teles skupščine in v 
delu zborov pri pripravi predloga stališč k zveznim 
aktom. 

332. člen 
Po končani obravnavi o predlogu za izdajo zakona 

oziroma zakonskem osnutku pristojni zbori s sklepom 
določijo stališča, mnenja, pripombe in predloge, ki jih 
sporoči skupščina Zboru republik in pokrajin, dajo so- 
glasje k predlogu za- izdajo zakona oziroma zakonskem 
osnutku ali pa ga zavrnejo, pooblastijo delegacijo ozi- 
roma navedejo pogoje, na podlagi katerih pooblastijo 
delegacijo v Zboru republik, in pokrajin, da v imenu 
skupščine da soglasje k predlogu zakona oziroma dru- 
gega splošnega akta v celoti. 

Pri dajanju soglasij k pomembnim sistemskim za- 
konom in aktom o programih dolgoročnega razvoja in 
družbenem planu ter aktih o tekoči družbenoekonom- 
ski politiki federacije pristojni zbori s sklepom dolo- 
čijo stališča, mnenja, pripombe in predloge k predlo- 
gom za izdajo oziroma osnutkom teh aktov. Pristojni 
zbori obravnavajo predloge teh aktov in odločajo o 
soglasju k tem predlogom. 

Ce delegacija ob pripravi predloga zakona ali 
drugega splošnega akta, za katerega je prejela poobla- 
stilo skupščine, da v njenem imenu da svoje soglasje, 
ugotovi, da rešitve v predlogu, ki je predložen Zboru 
republik in pokrajin, bistveno odstopajo od osnutka 
zakona ali drugega splošnega akta, h kateremu je bilo 
dano pooblastilo, lahko sklene, da ne uporabi danega 
pooblastila in predlaga, da pristojni zbori ponovno 
razpravljajo o teh rešitvah in odločajo o soglasju k 
predlogu zakona ali drugega splošnega akta. 

V postopku po prejšnjih odstavkih tega člena de- 
legacija sproti.ob vešča delovna telesa skupščine in zbo- 
rov o poteku usklajevanja besedil posameznih aktov 
Zbora republik in pokrajin in usklajevanja stališč med 
delegacijami skupščin republik in avtonomnih pokra- 
jin v Zboru republik in pokrajin. 

333. člen 
K predlogu zakona ali drugega splošnega akta, ki 

ga pošlje Zbor republik in pokrajin v soglasje skup- 
šč ini, dajejo zbori svoje soglasje s tem, da sprejmejo 
odlok o soglasju k predlogu zakona ali drugega sploš- 
nega akta v celoti. 

Sklepe in odloke o soglasju podpisuje predsednik 
skupščine. 

334. člen 
Določbe 328. do vključno 333. člena tega poslovnika 

se primerno uporabljajo tudi za dajanje soglasij k 
aktom, ki jih sprejema Zvezni zbor Skupščine SFRJ 
na podlagi soglasja republiških in pokrajinskih skup- 
ščin. 

3. Postopek za sklepanje družbenega dogovora 

335. člen 
Skupščina sodeluje pri sklepanju družbenega do- 

govora. če je to z zakonom določeno ali če to sklenejo 
zbori skupščine, v katerih pristojnost spada zadeva, ki 
je predmet družbenega dogovora. 

336. člen 
Predlog, naj bo skupščina udeleženec pri sklepanju 

družbenega dogovora, lahko da delegat v zboru, de- 
lovno telo skupščine ali zbora, izvršni svet, skupščine 
družbenopolitičnih skupnosti, družbenopolitične orga- 
nizacije, kot tudi samoupravne organizacije in skup- 
nosti. 

337. člen 
Predlog, naj bo skupščina udeleženec pri sklenitvi 

družbenega dogovora, mora'vsebovati ustavno podlago 
za udeležbo skupščine pri sklepanju družbenega dogo- 
vora, zakonsko podlago, če je ta dana. oceno stanja in 
cilje, ki se želijo doseči, razloge, zaradi katerih je dan 
predlog za sklenitev družbenega dogovora, temeljna 
načela, kot tudi možne udeležence pri sklenitvi druž- 
benega dogovora. 

Predlogu za sklenitev družbenega dogovora mora 
biti praviloma priložen tudi osnutek družbenega do- 
govora. 

338. člen 
Pristojni zbori obravnavajo predlog za sklenitev 

družbenega dogovora in osnutek družbenega dogovora, 
kolikor je priložen, in o tem odločijo. 

Ko pristojni zbori odločijo o sklenitvi družbenega 
dogovora, določijo delovno telo, ki bo skupaj z drugimi 
udeleženci pri sklenitvi družbenega dogovora sodelo- 
valo v pripravah predloga družbenega dogovora (v 
nadaljnjem besedilu: delovno telo). Za pripravo pred- 
loga družbenega dogovora lahko pristojni zbori poob- 
lastijo tudi izvršni svet. 

O sprejetju predloga, da bo skupščina udeleženec 
pri sklenitvi družbenega dogovora pristojni zbori ob- 
vestijo predlagatelja in druge udeležence družbenega 
dogovora. 

339. člen 
Delovno telo sodeluje z ustreznimi telesi drugih 

udeležencev družbenega dogovora. 
Pri usklajevanju predloga družbenega dogovora 

mora delovno telo upoštevati stališča in mnenja pri- 
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stojnih zborov in delovnih teles skupščine in zborov 
ter izvršnega sveta. 

340. člen 
Delovno telo lahko med usklajevanjem družbenega 

dogovora zahteva, da pristojni zbori obravnavajo spor- 
na vprašanja, ki so pomembna za nadaljnje dogovarja- 
nje in o tem sprejmejo stališča. 

341. člen 
Ko je družbeni dogovor usklajen z udeleženci 

družbenega dogovora, obravnavajo pristojni zbori pred- 
log družbenega dogovora. 

Ob obravnavi predloga družbenega dogovora poro- 
ča delovno telo pristojnim zborom o doseženem so- 
glasju z ustreznimi telesi udeležencev družbenega do- 
govora, o dogovorjenih rokih za sprejem družbenega 
dogovora, kot tudi o drugih okoliščinah, ki so pomemb- 
ne za usklajevanje družbenega dogovora. 

342. člen 
Ko pristojni zbori sprejmejo predlog družbenega 

dogovora, določijo funkcionarja skupščine oziroma pred- 
stavnika izvršnega sveta, ki bo v imenu skupščine pod- 
pisal sprejeti družbeni dogovor. 

343. člen 
Pristojni zbori lahko pooblastijo svojega predstav- 

nika, da predlaga, naj se v končnem besedilu družbe- 
nega dogovora opravijo spremembe in dopolnitve po- 
sameznih členov oziroma, da lahko sprejme predloge 
sprememb in dopolnitev posameznih členov, ki so jih 
dali drugi udeleženci družbenega dogovora, kolikor gre 
za spremembe in dopolnitve, ki bistveno ne spreminja- 
jo vsebine družbenega dogovora. 

344. člen 
Družbeni dogovor, ki so ga sprejeli pristojni zbori, 

se potem, ko so ga podpisali vsi predstavniki udeležen- 
cev družbenega dogovora, objavi v Uradnem listu SR 
Slovenije. 

345. člen 
Pristojni zbori lahko sklenejo, da bo skupščina 

pristopila k že sklenjenemu družbenemu dogovoru. 
K predlogu, da skupščina pristopi k že sklenjene- 

mu družbenemu dogovoru, se priloži tudi besedilo tega 
dogovora. 

O odločitvi pristojnih zborov o pristopu skupščine 
k sklenitvi že sklenjenega družbenega dogovora, se ob- 
vestijo vsi udeleženci družbenega dogovora. 

Odločitev o pristopu in besedilo družbenega dogo- 
vora se objavi v Uradnem listu SR Slovenije. 

346. člen 
Za predlaganje in sprejem sprememb in dopolnitev 

družbenega dogovora, h kateremu je skupščina pristo- 
pila ter za odstop od družbenega dogovora se smiselno 
uporabljajo določbe 335. do vključno 345. člena tega 
poslovnika. 

XIII. POSTOPEK PRI VOLITVAH, IMENOVANJIH. 
RAZREŠITVAH IN ODPOKLICU 

1. Splošne določbe o volitvah funkcionarjev 
skupščine, republiških funkcionarjev in drugih 
funkcionarjev, ki jih določa zakon ali drug akt 

skupščine 
347. člen 

Volitve se lahko opravijo, če je na seji posamez- 
nega zbora navzoča večina vseh delegatov v zboru. 

Glasuje se javno, razen če posamezen zbor na 
predlog predsednika zbora ali delegata v zboru sklene, 
da se glasuje tajno. 

Če so volitve tajne, se glasuje z glasovnicami. 
Volitve vodi predsednik posameznega zbora; pri 

delu mu pomaga sekretar zbora in po potrebi dva ali 
trije na seji izvoljeni delegati. 

Delegat glasuje za kandidata na ta način, da ob- 
kroži številko pred njegovim imenom. 

Glasovnica, iz katere se ne da ugotoviti kako je 
delegat glasoval, ni veljavna. 

348. člen 
Kadar je en sam predlog kandidature za posamez- 

no funkcijo, je kandidat izvoljen, če je zanj glasovala 
večina vseh delegatov v zboru. 

Kadar je več predlogov kandidature za posamezno 
funkcijo, je izvoljen tisti kandidat, ki dobi največ 
glasov. 

349. člen 
Ce kandidat oziroma kandidati niso izvoljeni v 

enem od zborov z večino, določeno po prejšnjem čle- 
nu tega poslovnika, se ponovi ves kandidacijski posto- 
pek in postopek glasovanja v vseh zborih, potem ko 
se predloži nov predlog kandidature. 

2. Volitve, imenovanja in razrešitve v enakopravni 
pristojnosti zbora združenega dela, zbora občin 

in družbenopolitičnega zbora 

a) Volitve predsednika in podpredsednika skupščine 

350. člen 
Kandidata za predsednika skupščine predlaga Re- 

publiška konferenca Socialistične zveze delovnega ljud 
stva Slovenije. 

Predlog kandidature se izroči pismeno predsedni- 
ku skupščine najmanj 5 dni pred pričetkom sej zborov, 
na katerih naj bo predsednik izvoljen. 

Predstavnik Republiške konference Socialistične 
zveze delovnega ljudstva Slovenije ima pravico na se- 
jah zborov obrazložiti predlog kandidature. 

351. člen 
Podpredsednik skupščine se voli po izvolitvi pred- 

sednika skupščine po istem postopku kot velja za iz- 
volitev predsednika skupščine. 

Za predlagane kandidate za podpredsednika skup- 
ščine se primerno uporabljajo določbe prejšnjega člena 
tega poslovnika. 

b) Imenovanje generalnega sekretarja skupščine 
in njegovega namestnika 

352. člen 
Generalni sekretar skupščine in njegov namestnik 

se imenujeta na sejah vseh zborov skupščine na pred- 
log komisije za volitve, imenovanja in administrativne 
zadeve. 

c) Izvolitev skupnih delovnih teles skupščine 

353. člen 
Na sejah vseh zborov se volijo komisije skupščine 

v celoti po kandidatnih listah. Na vsaki kandidatni 
listi mora biti poleg kandidata za predsednika in pod- 

priloga poročevalca 45 



predsednika še toliko kandidatov, kolikor članov ko- 
misije se voli. 

Posamezni člani komisij skupščine se volijo po 
posamičnih predlogih. 

354. člen 
Kandidatno listo predlaga komisija za volitve, 

imenovanja in administrativne zadeve, predlaga pa jo 
lahko tudi najmanj 10 delegatov iz vseh zborov. 

Poročevalec komisije za volitve, imenovanja in ad- 
ministrativne zadeve in eden od predlagateljev kandi- 
dature, ki jo je predlagala skupina delegatov, imata 
pravico na seji obrazložiti predlog. 

Predlog kandidatne liste se izroči predsedniku 
skupščine, ki jo pošlje vsem zborom. 

Predlogi se vlagajo pismeno najmanj 24 ur pred 
začetkom sej zborov, na katerih naj bodo volitve. 

Vsi predlogi morajo biti delegatom na voljo do 
začetka sej zborov. 

355. člen 
Ce so volitve tajne, se glasuje z eno glasovnico. 
Na glasovnici morajo biti napisane vse predlagane 

kandidatne liste za volitev komisije v celoti' oziroma 
imena vseh kandidatov za posamezne člane, po vrsti, 
kot so bili predlagani. Pred imenom kandidata za 
predsednika in podpredsednika, na vsaki kandidatni 
listi pri volitvah komisije v celoti oziroma pred ime- 
nom vsakega kandidata pri volitvah posameznih čla- 
nov komisije mora biti zaporedna številka. 

356. člen 
Ce nobena kandidatna lista oziroma noben kandi- 

dat pri glasovanju ne dobi potrebne večine, se glaso- 
vanje ponovi. 

Pred novim glasovanjem lahko predlagatelji umak- 
nejo svoje predloge kandidature, lahko pa predlagajo 
tudi nove. 

Pri novem glasovanju se glasuje za vse prej pred- 
lagane kandidatne liste oziroma kandidate, če predlog 
kandidature ni umaknjen, kot tudi za nove kandidatne 
liste oziroma nove kandidate, če so bili pozneje pred- 
lagani. 

č) Volitve predsednika, podpredsednikov i n članov 
izvršnega sveta 

357. člen 
Predsednik izvršnega sveta se izvoli na predlog 

Predsedstva republike, eden ali več podpredsednikov 
in člani izvršnega sveta pa na predlog kandidata za | 
predsednika izvršnega sveta po poprej opravljenem po- 
stopku v Socialistični zvezi delovnega ljudstva Slove- 
nije. 

Ob izvolitvi članov izvršnega sveta se imenujejo 
na predlog predsednika izvršnega sveta izmed članov 
izvršnega sveta republiški sekretarji, ki bodo vodili 
posamezne republiške sekretariate in drugi z zakonom 
določeni republiški funkcionarji, ki vodijo republiške 
upravne organe. 

d) Volitve članov Sveta republike, predsednika 
in sodnikov Ustavnega sodišča Slovenije 

358. člen 
Člani sveta republike, predsedniki in sodniki 

Ustavnega sodišča SR Slovenije se volijo na predlog 
Predsedstva republike. 

e) Volitve predsednika in sodnikov Vrhovnega 
sodišča SR Slovenije, Sodišča združenega dela 

SR Slovenije ter drugih sodišč v republiki, ki jih 
določa zakon, imenovanje javnega tožilca SR Slovenije 

ter drugih javnih tožilcev v republiki, ki jih določa 
zakon, družbenega pravobranilca samoupravljanja 

SR Slovenije, njegovega namestnika in republiškega 
javnega pravobranilca 

359. člen 
Volitve predsednika in sodnikov Vrhovnega sodi- 

šča SR Slovenije, Sodišča združenega dela SR Slovenije 
ter drugih sodišč v republiki, ki jih določa zakon ter 
imenovanje javnega tožilca SR Slovenije se opravijo 
na predlog komisije za volitve, imenovanja in admi- 
nistrativne zadeve po predhodnem mnenju koordina- 
cijskega odbora za kadrovska vprašanja pri konferen- 
ci Socialistične zveze delovnega ljudstva in pristojne- 
ga pravosodnega organa. 

Imenovanja namestnikov javnega tožilca SR Slo- 
venije in drugih javnih tožilcev in njihovih namest- 
nikov v republiki, ki jih določa zakon, se opravijo na 
predlog javnega tožilca SR Slovenije. 

Imenovanje družbenega pravobranilca samouprav- 
ljanja SR Slovenije se opravi v skladu z zakonom na 
predlog Republiške konference Socialistične zveze de- 
lovnega ljudstva Slovenije, imenovanje namestnika 
družbenega pravobranilca samoupravljanja SR Slove- 
nije pa na predlog družbenega pravobranilca samo- 
moupravljanja SR Slovenije. 

Imenovanje javnega pravobranilca SR Slovenije in 
njegovih namestnikov se opravi na predlog izvršnega 
sveta. 

f) Volitve in imenovanja republiških funkcionarjev 
in dajanje soglasij k imenovanju drugih funkcionarjev, 

ki jih določa zakon ali drug akt skupščine 
360. člen 

Republiški funkcionarji in drugi funkcionarji, ki 
jih določa zakon ali drug akt skupščine in ki jih volijo, 
imenujejo oziroma dajejo soglasje k imenovanju v 
enakopravni pristojnosti vsi zbori skupščine, se volijo 
in imenujejo na predlog komisije za volitve, imenova- 
nja in administrativne zadeve, kolikor ni z zakoni, 
drugimi predpisi ali tem poslovnikom drugače določeno, 
po predhodnem mnenju izvršnega sveta. 

g) Imenovanje članov organov upravljanja 
samoupravnih organizacij in skupnosti za katere je 

tako določeno z ustavo SR Slovenije, zakonom 
ali drugim aktom skupščine 

361. člen 
Člani organov upravljanja samoupravnih organi- 

zacij in skupnosti, za katere je tako določeno z ustavo, 
zakonom ali drugim aktom skupščine, se imenujejo na 
predlog komisije za volitve, imenovanja in administra- 
tivne zadeve po predhodnem mnenju izvršnega sveta 
skupščine. 

Člani organov upravljanja samoupravnih organi- 
zacij in skupnosti, ki jih imenuje skupščina, so za svo- 
je delo v teh organih odgovorni skupščini in ji poročajo 
o svojem delu. 

3. Postopek za razrešitev 
362. člen 

Predsednik izvršnega sveta lahko predloži skup- 
šč ini predlog za razrešitev podpredsednikov izvršnega 
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sveta, posameznih članov sveta in republiških sekre- 
tarjev ter njihovih namestnikov, predsednikov repub- 
liških komitejev in njihovih namestnikov ter z zako- 
nom določenih drugih republiških funkcionarjev, ki vo- 
dijo republiške upravne organe, in izvolitev novih. 

O razrešitvi predsednika izvršnega sveta obvesti 
predsednik skupščine Predsedstvo republike. 

363. člen 
Postopek za razrešitev drugih republiških funk- 

cionarjev, ki jih v enakopravni pristojnosti volijo ali 
imenujejo vsi zbori, predlaga organ, ki je pooblaščen 
predložiti njihovo izvolitev oziroma imenovanje ali ko- 
misija za volitve, imenovanja in administrativne za- 
deve. 

Predlog za razrešitev republiških funkcionarjev, ki 
jih v enakopravni pristojnosti volijo ali imenujejo vsi 
zbori, ki ga ni dala komisija za volitve, imenovanja in 
administrativne zadeve, obravnava v okviru svoje pri- 
stojnosti ta komisija in predloži zborom obrazloženo 
mnenje o takem predlogu. 

364. člen 
Pri odločanju o razrešitvi funkcionarjev republi- 

ških organov lahko zbori določijo osebo, ki bo nado- 
mestovala funkcionarja, ki se razrešuje, do izvolitve 
novega funkcionarja. 

365. člen 
Določbe tega poslovnika, ki se nanašajo na posto- 

pek pri volitvah oziroma imenovanjih, se primerno 
uporabljajo tudi v postopku za razrešitev. 

4. Slovesna izjava 

366. člen 
Pred prevzemom dolžnosti dajo predsednik in pod- 

predsednik skupščine in predsedniki in podpredsedniki 
njenih zborov, predsednik in člani izvršnega sveta, 
predsednik in sodniki Vrhovnega sodišča SR Slove- 
nije, Sodišča združenega dela SR Slovenije ter drugih 
sodišč v republiki, ki jih določa zakon, republiški se- 
kretarji, predsedniki republiških komitejev in drugi 
republiški funkcionarji, ki jih voli ali imenuje skup- 
šč ina. slovesno izjavo. 

Besedilo slovesne izjave se glasi: 
»Izjavljam, da bom svojo dolžnost opravljal vest- 

no in odgovorno, da bom delal po ustavi in zakonih ter 
da bom varoval družbeni red Socialistične federativne 
republike Jugoslavije. Z vsemi svojimi močmi se bom 
boril za razvoj socialističnih samoupravnih odnosov, 
za oblast delavskega razreda in uresničevanje skupnih 
interesov delovnih ljudi in občanov ter za napredek in 
razvoj Socialistične republike Slovenije in Socialistič- 
ne federativne republike Jugoslavije.« 

367. člen 
Predsednik in podpredsednik skupščine dasta slo- 

vesno izjavo na skupnem zasedanju vseh zborov, pred- 
sedniki in podpredsedniki zborov pred zbori, ki jih vo- 
lijo, predsednik in člani izvršnega sveta, predsednik in 
sodniki Vrhovnega sodišča SR Slovenije, Sodišča zdru- 
ženega dela SR Slovenije ter drugih sodišč v republiki, 
ki jih določa zakon, republiški sekretarji, predsedniki 
republiških komitejev in drugi republiški funkcionarji, 
ki jih voli ali imenuje skupščina, pa pred predsedni- 
kom skupščine. 

5. Volitve na skupni seji 

a) Razglasitev izvolitve Predsedstva republike 
in objava njegove sestave 

368. člen 
Ko prejme predsednik skupščine poročilo repub- 

liške volilne komisije o izidu glasovanja za predsed- 
nika in člane Predsedstva republike, ga pošlje vsem 
zborom in skliče skupno sejo vseh zborov. 

369. člen 
Na skupno sejo se povabijo izvoljeni predsednik 

in člani Predsedstva republike, ki so jih izvolile ob- 
činske skupščine in skupščine skupnosti občin kot po- 
sebnih družbenopolitičnih skupnosti ter predsednik or- 
gana Zveze komunistov Slovenije, določen s statutom 
Zveze komunistov Slovenije in predsednik organa So- 
cialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije, dolo- 
čen s statutom Socialistične zveze delovnega ljudstva 
Slovenije. 

370. člen 
Na skupni seji vseh zborov se razglasi izid volitev 

predsednika in članov Predsedstva republike in objavi 
njegova sestava. 

371. člen 
Po objavi sestave Predsedstva republike dajo pred- 

sednik in člani Predsedstva republike pred zbori slo- 
vesno izjavo v besedilu, ki je določeno z ustavo SR 
Slovenije. 

372. člen 
Član Predsedstva republike, ki je zadržan in ne 

more prisostvovati skupni seji vseh zborov, na kateri 
se razglasi izvolitev Predsedstva republike in objavi 
njegova sestava, da slovesno izjavo pred predsednikom 
skupščine, ki o tem obvesti vse zbore. 

373. člen 
Določbe tega poslovnika o razglasitvi izvolitve Pred- 

sedstva republike in objavi njegove sestave se uporab- 
ljajo tudi za razglasitev izvolitve novega člana Pred- 
sedstva republike namesto člana, kateremu je prene- 
hal mandat pred potekom mandata Predsedstva repub- 
like. 

b) Volitve člana Predsedstva SFRJ iz SR Slovenije 

374. člen 
Ko prejme predsednik skupščine obrazložen pred- 

log kandidacijske konference Socialistične zveze de- 
lovnega ljudstva Slovenije za kandidaturo za člana 
Predsedstva SFRJ iz SR Slovenije, ga pošlje vsem zbo- 
rom in skliče skupno sejo vseh zborov. 

375. člen 
Volitve člana Predsedstva SFRJ iz SR Slovenije 

se lahko opravijo, če je na skupni seji navzoča večina 
vseh delegatov vsakega zbora. 

Pred začetkom volitev predstavnik kandidacijske 
konference Socialistične zveze delovnega ljudstva Slo- 
venije obrazloži na skupni seji predlog kandidature in 
navedene razloge, ki so vplivali na izbiro kandidata. 

376. člen 
Glasovanje na skupni seji vodi predsednik skup- 

šč ine. pri čemer mu pomaga generalni sekretar skup- 
ščine in po potrebi dva ali trije na skupni seji izvolje- 
ni delegati. 
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Glasuje se tajno z glasovnicami. 
Vsak delegat glasuje na skupni seji za kandidata 

tako. da obkroži številko pred njegovim imonom. 
Glasovnica, iz katere se ne da ugotoviti, kako je 

delegat glasoval, je neveljavna. 

oziroma odpoklic člana Predsedstva SFRJ iz SR Slo- 
venije ter za odpoklic delegatov v Zbor republik in 
pokrajin se uporabljajo določbe ustave SR Slovenije 
in zakona ter smiselno določbe tega poslovnika. 

XIV. RAZMERJA MED SKUPŠČINO 
IN PREDSEDSTVOM REPUBLIKE 

385. člen 
Razmerja med skupščino in Predsedstvom republi- 

ke temeljijo na pravicah in obveznostih, določenih z 
ustavo SR Slovenije. 

377. člen 
Po opravljenem glasovanju objavi predsednik skup- 

ščine izid glasovanja. 
Kandidat je izvoljen za člana Predsedstva SFRJ 

iz SR Slovenije, če je zanj glasovala večina vseh de- 
legatov vseh zborov. 

Ce po prejšnjem odstavku tega člena ne pride do 
izvolitve, se ponovi ves kandidacijski postopek in po- 
stopek glasovanja. 

378. člen 
Predsednik skupščine sporoči po končani skupni 

seji predsedniku Skupščine SFRJ. kdo je bil izvoljen 
za člana Predsedstva SFRJ iz SR Slovenije. 

c) Volitve delegatov za Zbor republik in pokrajin 

379. člen 
Ko prejme predsednik skupščine obrazloženo l'sto 

dvanajstih kandidatov za delegate v Zboru republik 
in pokrajin kandidacijske konference Socialistične zve- 
ze delovnega ljudstva Slovenije, skupaj s pismenimi 
izjavami kandidatov, da sprejmejo kandidaturo, pošlje 
listo vsem zborom in skliče skupno sejo vseh zborov. 

380. člen 
Pred glasovanjem na skupni seji predstavnik kan- 

didacijske konference Socialistične zveze delovnega 
ljudstva Slovenije obrazloži listo kandidatov. 

381. člen 
Glasovanje na skupni seji vodi predsednik skup- 

ščine, pri čemer mu pomaga generalni sekretar skup- 
ščine in po potrebi dva ali trije na skupni seji izvo- 
ljeni delegati. 

Glasuje se tajno z glasovnicami. 
Delegat glasuje na skupni seji tako da obkroži šte- 

vilke pred imeni tistih kandidatov, za katere želi gla- 
sovati. 

Glasovnica, iz katere se ne da ugotoviti, za katere 
kandidate je delegat glasoval, je neveljavna. 

382. člen 
Po končanem glasovanju'ugotovi predsednik skup- 

ščine izid glasovanja ter razglasi izvolitev delegatov za 
Zbor republik in pokrajin. 

Za delegate v Zboru republik in pokrajin so izvo- 
ljeni tisti kandidati, za katere je na skupni seji gla- 
sovala večina vseh delegatov vseh zborov. 

Ce po prejšnjem odstavku tega člena ne prde do 
izvolitve, se za tiste kandidalte za delegate, ki niso do- 
bili potrebne večine, ponovi ves kandidacijski postopek 
in postopek glasovanja. 

383. člen 
Predsednik skupščine sporoči po končani skupni 

seji predsedniku Skupščine SFRJ imena delegatov v 
Zboru republik in pokrajin, ki so bili izvoljeni. 

č) Postopek odpoklica na skupni seji 

384. člen 
Za odločanje o prenehanju mandata predsedniku, 

članu ali Predsedstvu republike v celoti, za razrešitev 

386. člen 
Kadar predsednik skupščine prejme od Predsed- 

stva republike predlog za obravnavo in odločanje o 
vprašanju, ki je splošnega pomena za republiko, pošlje 
tak predlog pristojnim zborom v obravnavo in odlo- 
čanje. 

O stališču oziroma odločitvi pristojnih zborov o 
vprašanjih iz prejšnjega odstavka tega člena obvestijo 
predsedniki zborov predsednika skupščine, ki o tem 
obvesti Predsedstvo republike. 

387. člen 
Ce zavzame Predsedstvo republike v okviru svo- 

jih pravic in dolžnosti stališča o vprašanjih izvajanja 
politike, ki jo je v svojih aktih določila skupščma in 
da predlog za njihovo reševanje, pošlje predsednik 
skupščine tak predlog predsedniku pristojnega zbora. 

Predsednik skupščine obvesti Predsedstvo repub- 
like o seji. na kateri bo obravnavan predlog, ki ga je 
predložUo Predsedstvo republike. 

Predsednik pristojnega zbora obvesti predsednika 
skupščine o stališčih, ki so bila sprejeta o tem pred- 
logu na seji zbora. O tem obvesti predsednik skupšči- 
ne Predsedstvo republike. 

388. člen 
Ce skupščina predloga za reševanje določenega 

vprašanja, ki ga je predložilo Predsedstvo republike, 
ne sprejme, določita Predsedstvo republike in pred- 
sedstvo skupščine sporazumno postopek za rešitev spor- 
nega vprašanja. 

389. člen 
Skupščina lahko zahteva od Predsedstva republike, 

da da stališče o posameznih vprašanjih iz svoje pri- 
stojnosti, ki imajo pomen za delo skupščine. 

Ko prejme predsednik skupščine stališče Pred- 
sedstva republike o vprašanjih iz prejšnjega odstavka 
tega člena, pošlje stališče pristojnim zborom. 

390. člen 
Predsedstvo republike obvešča skupščino o svojem 

delu. 
Poročilo o delu Predsedstva republike se posije 

predsedniku skupščine. Predsednik skupščine ga do- 
deli zborom, ki o njem razpravljajo na skupni seji. 

Predsednik skupščine obvesti Predsedstvo repub- 
like o seji. na kateri bo obravnavano poročilo o delu 
Predsedstva republike. 

Mnenja in stališča skupščine, sprejeta po obravnavi 
poročila, pošlje predsednik skupščine Predsedstvu re- 
publike. 

391. člen 
Skupščina obvešča Predsedstvo republike o sejah 

zborov in skupnih sejah zborov in mu pošilja ustrez- 
no informativno in dokumentacijsko gradivo. 
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XV. RAZMERJA MED SKUPSClNO 
IN SVETOM REPUBLIKE 

392. člen 
Skupščina zagotavlja redno in pravočasno obve- 

ščanje članov sveta republike o vprašanjih iz svoje 
pristojnosti, ki jih morajo člani sveta poznati, da bi 
mogli opravljati svojo funkcijo. 

393. člen 
Skupščina lahko imenuje člane Sveta republike z 

njihovo privolitvijo v delovna telesa skupščine in zbo- 
rov. 

Člani Sveta republike lahko v dogovoru s pred- 
sednikom skupščine sodelujejo v delu delovnih teles, 
tudi če niso člani teles, kadar opravljajo naloge in za- 
deve, ki jih članom sveta zaupajo Predsedstvo repub- 
like, skupščina ali izvršni svet. 

394. člen 
Ce skupščina zaupa članu Sveta republike z nje- 

govo privolitvijo kakšno nalogo ali delo, mu je dolžna 
zagotoviti pogoje, ki so potrebni za delo in za izvrši- 
tev te naloge, ter potrebno informativno in dokumen- 
tacijsko gradivo. 

XVI. RAZMERJA MED SKUPSClNO 
IN REPUBLIŠKIMI DRUŽBENIMI SVETI 

395. člen 
Skupščina na podlagi zakona in dogovora sodeluje 

v delu republiškega družbenega sveta. 
Pobude za obravnavo posameznih vprašanj v re- 

publiškem družbenem svetu lahko v skupščini, njenih 
zborih in njihovih delovnih telesih dajo: vsak delegat 
v zboru, delovno telo skupščine ali zbora, posamezen 
zbor ali skupščina samoupravne interesne skupnosti za 
območje republike, kadar enakopravno odloča s pri- 
stojnimi zbori skupščine. 

396. člen 
Predsedstvo skupščine po dogovoru s članom ko- 

ordinacijskega telesa republiškega družbenega sveta iz 
, skupščine določi delegata oziroma delegate, ki bodo so- 

delovali v delu na sejah republiškega družbenega sveta 
glede na vprašanja, ki so na dnevnem redu seje sveta. 

397. člen 
Delegati skupščine se pri delu v republiškem druž- 

benem svetu ravnajo v skladu s smernicami, ki so jih 
zbori oziroma delovna telesa oblikovali za njihovo 
delo v republiškem družbenem svetu. Ce zbori oziroma 
delovna telesa niso oblikovali smernic za delo delegata 
v republiškem družbenem svetu, se ravna delegat v 
skladu z že sprejeto politiko skupščine. 

398. člen 
O mnenjih, stališčih in predlogih republiškega 

družbenega sveta, določenih v postopku v zvezi z ob- 
ravnavanjem in pripravljanjem posameznih zakonov, 
drugih predpisov in splošnih aktov skupščine ali v zvezi 
z obravnavanjem drugih vprašanj, pomembnih za delo 
skupščine in njenih zborov, se obveščajo prejemniki, 
ki se jim pošilja, gradivo po šestem odstavku 23. člena 
tega poslovnika. 

399. člen 
Ce skupščina ne soglaša z mnenji, stališč i in pred- 

logi republiškega družbenega sveta, ga o tem obvesti. 

400. člen 
Skupščina na podlagi zakona in sporazuma sodelu- 

je tudi v delu sveta SR Slovenije za varstvo ustavne 
ureditve. 

Glede postopka sodelovanja v delu sveta iz prejš- 
njega odstavka se smiselno uporabljajo določbe tega 
poslovnika o razmerjih med skupščino in republiškimi 
družbenimi sveti. 

XVII. PRAVICE IN DOLŽNOSTI DELEGATOV 
SKUPŠČINE, KI JIH SKUPŠČINA DELEGIRA 
V ORGANE UPRAVLJANJA SAMOUPRAVNIH 

ORGANIZACIJ IN SKUPNOSTI, ALI JIH 
IMENUJE ZA ČLANE TEH ORGANOV 

401. člen 
Delegati skupščine, ki jih skupščina delegira v or- 

gane upravljanja samoupravnih organizacij in skup- 
nosti oziroma, ki jih skupščina imenuje za člane teh 
organov na podlagi ustave, zakona ali drugega akta 
skupščine, se pri delu v teh organih ravnajo v skladu 
s smernicami, ki so jih zbori oziroma delovna telesa 
oblikovali za njihovo delo v teh organih. Ce zbori ozi- 
roma delovna telesa niso oblikovali smernic za delo 
delegatov v teh organih oziroma za delo članov teh or- 
ganov. se ti delegati oziroma člani ravnajo v skladu z 
že sprejeto politiko skupščine. 

XVIII. RAZMERJA SKUPSClNE DO USTAVNEGA 
SODISCA SR SLOVENIJE 

402. člen 
Zbori obravnavajo obvestila Ustavnega sodišča SR 

Slovenije o stanju in problemih uresničevanja ustav- 
nosti in zakonitosti ter obvestila, mnenja in predloge 
Ustavnega sodišča SR Slovenije za izdajo, spremembo 
ali dopolnitev zakonov in za sprejemanje drugih ukre- 
pov za zagotovitev ustavnosti in zakonitosti in varstvo 
pravic samoupravljanja ter drugih pravic in svoboščin 
občanov, samoupravnih organizacij in skupnosti. 

Obvestila, mnenja in predloge, ki jih pošilja Ustav- 
no siodišče SR Slovenije skupščini, posreduje predsed- 
nik skupščine predsedniku pristojnega zbora. 

Obvestila, mnenja in predloge Ustavnega sodišča 
SR Slovenije obravnavajo pred razpravo v pristojnem 
zboru pristojna delovna telesa ter zakonodajno-pravna 
komisija in predložijo zboru poročilo o teh obvestilih, 
mnenjih in predlogih. 

403. člen 
Ce ustavno sodišče SR Slovenije obvesti skupščino, 

da pristojni organ ni sprejel predpisa za izvrševanje 
določb ustave SR Slovenije, zakona ali drugega pred- 
pisa, pa je bil dolžan tak predpis izdati, odloča o na- 
daljnjem postopku v zvezi z obvestilom predsednik 
skupščine skupaj s predsedniki zborov. 

404. člen 
Predstavnik Ustavnega sodišča SR Slovenije mora 

biti povabljen na sejo zbora, kadar ta obravnava ob- 
vestila. mnenja in predloge Ustavnega sodišča SR Slo- 
venije. 

Predstavnik Ustavnega sodišča SR Slovenije se 
lahko udeležuje sej zbora, kadar ta obravnava obve- 
stila. mnenja in predloge Ustavnega sodišča SR Slove- 
nije, vendar nima pravice glasovati. 

Zbor je dolžan obvestiti Ustavno sodišče SR Slove- 
nije. kaj je sklenil v zvezi z obravnavanjem njegovih 
obvestil, mnenj in predlogov. 
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405. člen 
Delovna telesa povabijo predstavnike Ustavnega 

sodišča SR Slovenije na seje, na katerih obravnavajo 
obvestila, mnenja in predloge tega sodišča, lahko pa jih 
povabijo tudi na seje, na katerih obravnavajo druga 
vprašanja, ki so pomembna za uresničevanje ustavno- 
sti in zakonitosti. 

406. člen 
Zbor lahko sklene naj se pred Ustavnim sodiščem 

SR Slovenije oziroma pred Ustavnim sodiščem Jugosla- 
vije začne postopek za oceno ustavnosti oziroma za- 
konitosti. 

Preden sklepa zbor o začetku postopka pred ustav- 
nim sodiščem morajo dati o tem svoja mnenja pri- 
stojna delovna telesa in zakonodajno-pravna komisija. 

Postopek za oceno ustavnosti ali zakonitosti pred- 
laga po sklepu zbora predsednik skupščine. 

407. člen 
Predlog za začetek postopka za oceno ustavnosti 

zakona oziroma ustavnosti in zakonitosti drugega sploš- 
nega akta skupščine, ki ga Ustavno sodišče SR Slove- 
nije pošlje skupščini kot udeleženki v postopku pred 
ustavnim sodiščem, se odstopi v obravnavo pristojne- 
mu delovnemu telesu in zakonodajno-pravni komisiji. 

408. člen 
Predlog za začetek postopka za oceno ustavnosti 

zakona oziroma ustavnosti in zakonitosti drugega 
splošnega akta skupščine obravnava najprej pristojno 
delovno telo in da o tem poročilo. 

Zakonodajno-pravna komisija obravnava predlog 
za začetek postopka za oceno ustavnosti oziroma zako- 
nitosti skupaj s poročilom pristojnega delovnega telesa 
iz prejšnjega odstavka tega člena s stališča ustavnosti 
zakona oziroma ustavnosti in zakonitosti drugega 
splošnega akta skupščine, zaradi katerih je bil začet 
postopek za presojo ustavnosti oziroma, zakonitosti. 

Ce zakonodajno-pravna komisija ugotovi ob ob- 
ravnavi predloga iz prejšnjega odstavka, da ni razlo- 
gov za spremembo ali dopolnitev zakona ali drugega 
sklošnega akta skupščine, na katerega se predlog na- 
naša, sestavi predlog za odgovor Ustavnemu sodišču 
SR Slovenije. V skladu s predlogom zakonodajno-prav- 
ne komisije pošlje odgovor Ustavnemu sodišču SR Slo- 
venije predsednik skupščine. 

Če zakonodajno-pravna komisija ugotovi ob ob- 
ravnavi predloga, da so razlogi za spremembo ali do- 
polnitev zakona ali drugega splošnega akta skupščine, 
na katerega se predlog nanaša ali da je potrebno, da 
pristojni zbor zavzame najprej načelno stališče o vpra- 
šanju, na katero se predlog nanaša, pošlje svoj pred- 
log predsedniku pristojnega zbora, da ga predloži zbo- 
ru. 

Zbor obravnava predlog Ustavnega sodišča SR 
Slovenije skupaj s poročilom pristojnega delovnega te- 
lesa in predlogom zakonodajno-pravne komisije. Če 
zbor ugotovi, da je treba spremeniti ali dopolniti zakon 
ali drug splošni akt, na katerega se predlog nanaša, 
določi organ ali delovno telo zbora, ki bo pripravilo 
predlog za spremembo ali dopolnitev. 

Če zbor ugotovi, da ni razlogov za spremembo ali 
dopolnitev zakona ali drugega splošnega akta skup- 
šč ine, na katerega se predlog nanaša, obvesti o tem 
Ustavno sodišče SR Slovenije predsednik skupščine. 

Če zbor sprejme predlog za spremembo ali do- 
polnitev zakona ali drugega splošnega akta skupščine, 
pošlje predsednik skupščine Ustavnemu sodišču SR 

Slovenije obvestilo o tem, da je začet postopek za 
spremembo ali dopolnitev zakona ali drugega sploš- 
nega akta skupščine. 

409. člen 
Predsednik skupščine določi, kdo predstavlja v po- 

sameznih primerih skupščmo kol udeleženko v po- 
stopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije. 

410. člen 
Odločbo Ustavnega sodišča SR Slovenije, ki se na- 

naša na republiški zakon, drug predpis ali splošni akt 
skupščine, pošlje Ustavno sodišče SR Slovenije pred- 
sedniku skupščine, ki jo posreduje predsedniku pri- 
stojnega zbora. 

Predsednik pristojnega zbora seznani zbor z od- 
ločbo Ustavnega sodišča SR Slovenije, s katero ugo- 
tavlja, da zakon oziroma drug predpis ali splošni akt 
skupščine ni v skladu z ustavo SR Slovenije. 

Zbor obravnava ukrepe, ki jih je treba izvesti v 
skladu z odločbo Ustavnega sodišča SR Slovenije, ki 
se nanaša na republiški zakon oziroma drug predpis 
ali splošni akt skupščine. 

411. člen 
V zvezi z odločbo Ustavnega sodišča SR Slovenije, 

ki se nanaša na republiški zakon oziroma drug predpis 
ali splošni akt skupščine, predložijo pristojna delovna 
telesa in zakonodajno-pravna komisija zboru poro- 
čilo s predlogi ukrepov za uskladitev zakona. 

Skupščina mora v šestih mesecih od dneva prejema 
odločbe Ustavnega sodišča SR Slovenije zakon uskla- 
diti z ustavo. 

Skupščina lahko predlaga Ustavnemu sodišču SR 
Slovenije, da podaljša rok za uskladitev zakona še naj- 
več za šest mesecev. 

412. člen 
Glede postopka z Ustavnim sodiščem Jugoslavije 

se primerno uporabljajo določbe tega poslovnika o 
Ustavnem sodišču SR Slovenije. 

XIX. RAZMERJA SKUPŠČINE DO VRHOVNEGA 
SODIŠČA SR SLOVENIJE, SODISČA ZDRUŽENEGA 

DELA SR SLOVENIJE, JAVNEGA TOŽILSTVA 
SR SLOVENIJE, DRUŽBENEGA PRAVOBRANILCA 

SAMOUPRAVLJANJA SR SLOVENIJE 
IN REPUBLIŠKEGA JAVNEGA 

PRAVOBRANILSTVA 

1. Vrhovno sodišče SR Slovenije in Sodišče 
združenega dela SR Slovenije 

413. člen 
Vrhovno sodišče SR Slovenije in Sodišče združe- 

nega dela SR Slovenije imata pravico in dolžnost ob- 
veščati skupščino o svojih mnenjih in predlogih za 
preprečevanje družbi nevarnih in škodljivih pojavov 
in za utrjevanje zakonitosti, družbene odgovornosti in 
socialistične morale o uporabi predpisov in samouprav- 
nih splošnih aktov, o problematiki dela sodišč in o 
svojem delu. 

Obvestila, mnenja in predlogi sodišč se pošljejo 
predsedniku skupščine, ki jih posreduje predsednikom 
pristojnih zborov. 

414. člen 
Obvestila, mnenja in predloge obeh sodišč ob- 

ravnavajo pristojni zbori. 
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Obvestila, mnenja in predloge iz prejšnjega od- 
stavka tega člena lahko najprej obravnavajo tudi pri- 
stojna delovna telesa. 

K obravnavi teh obvestil, mnenj in predlogov v 
pristojnih delovnih telesih je povabljen predstavnik 
Vrhovnega sodišča SR Slovenije oziroma predstavnik 
Sodišča združenega dela SR Slovenije. 

Po obravnavi poročila sodišč odločijo pristojni 
zbori, kaj je treba ukreniti. Zbori lahko dajo po ob- 
ravnavi poročil tudi smernice za delo drugim orga- 
nom. 

2. Javno tožilstvo SR Slovenije 

415. člen 
Javni tožilec SR Slovenije ima pravico in dolžnost 

obveščati skupščmo o uporabi zakonov, o svojem delu 
in o problemih, ki nastajajo pri delu javnega tožil- 
stva ter o stanju kriminalitete in o drugih problemih 
in pojavih, ki jih je javno tožilstvo opazilo pri svojem 
delu. 

416. člen 
Glede obvestil, mnenj in predlogov javnega to- 

žilca SR Slovenije ter njihovega obravnavanja se smi- 
selno uporabljajo določbe 413. in 414. člena tega po- 
slovnika. 

3. Družbeni pravobranilec samoupravljanja 
SR Slovenije 

417. člen 
Družbeni pravobranilec samoupravljanja SR Slo- 

venije začne pred skupščino postopek za varstvo sa- 
moupravnih pravic delovnih ljudi in družbene last- 
nine in postopek da se razveljavijo ali odpravijo skle- 
pi in drugi akti, s katerimi se kršijo samoupravne pra- 
vice oziroma je prizadeta družbena lastnina, če je skup- 
ščina za to pristojna. 

O postopkih iz prejšnjega odstavka tega člena od- ' 
ločajo pristojni zbori. 

418. člen 
Družbeni pravobranilec samoupravljanja SR Slo- 

venije ima pravico in dolžnost obveščati skupščino na 
njeno zahtevo ali na lastno pobudo o splošnem stanju 
varstva samoupravnih pravic delovnih ljudi in druž- 
bene lastnine ter o svojem delu in ji dajati mnenja 
ter predloge v zvezi z izvajanjem svoje funkcije. 

419. člen 
Glede obvestil, mnenj in predlogov družbenega 

pravobranilca samoupravljanja SR Slovenije ter glede 
obravnavanja teh se smiselno uporabljajo določbe 413. 
in 414. člena tega poslovnika. 

4. Republiško javno pravobranilstvo 

420. člen 
Republiški javni pravobranilec obvešča skupščino 

o pojavih, ki imajo pomen za pravno varstvo premo- 
ženjskih pravic in koristi republike. 

421. člen 
Glede obvestil, mnenj in predlogov republiškega 

javnega pravobranilca ter njihovega obravnavanja se 
smiselno uporabljajo določbe 413, in 414. člena tega 
poslovnika. 

XX. SODELOVANJE SKUPSClNE S SKUPŠČINO 
SFRJ 

422. člen 
Sodelovanje med skupščino in Skupščino SFRJ 

uresničujejo, v okviru svojega delovnega področja, zbo- 
ri in delovna telesa, predsednik skupščine, delegacija 
skupščine v zboru republik in pokrajin in delegati sa- 
moupravnih organizacij in skupnosti in družbenopo- 
litičnih organizacij iz SR Slovenije v Zveznem zboru 
Skupščine SFRJ. 

423. člen 
Skupščina, zbori in delovna telesa sodelujejo s 

Skupščino SFRJ in njenimi telesi pri obravnavanju 
vseh vprašanj, ki so skupnega pomena za federacijo, 
z namenom, da bi bilo sodelovanje republike pri do- 
ločanju politike federacije čimbolj uspešno in zaradi 
uresničevanja vloge, pravic in dolžnosti skupščine v 
delu Skupščine SFRJ in njenih teles. 

Sodelovanje s Skupščino SFRJ se uresničuje zlasti: 
s predlaganjem aktov Skupščini SFRJ in z dajanjem 
soglasij k aktom Skupščine SFRJ; z medsebojno iz- 
menjavo gradiv in dokumentov, ki se obravnavajo v 
pristojnih telesih obeh skupščin; z izmenjavo infor- 
macijskega in dokumentacijskega gradiva; z izmenja- 
vo mnenj in stališč o vprašanjih iz pristojnosti posa- 
meznih teles skupščine; z dajanjem mnenj in pred- 
logom k vprašanjem, o katerih odloča Skupščina SFRJ; 
z medsebojno izmenjavo mnenj o programih obeh 
skupščin in z usklajevanjem teh programov, ko gre 
za zadeve, o katerih odločajo skupščine republik in 
skupščine avtonomnih pokrajin v zboru republik in 
pokrajin, z organiziranjem skupnih posvetov, sestankov 
in drugih akcij in z drugimi oblikami medsebojnega 
sodelovanja. 

XXI. SODELOVANJE SKUPSClNE S SKUPŠČINAMI 
DRUGIH REPUBLIK IN SKUPŠČINAMI 

AVTONOMNIH POKRAJIN 

424. člen 
. Zaradi obravnave in urejanja vprašanj skupnega 

pomena ter izmenjave izkušenj sodeluje skupščina s 
skupščinami drugih socialističnih republik in skup- 
ščinami avtonomnih pokrajin. 

Skupščina sodeluje s skupščinami drugih repub- 
lik v zadevah skupnega pomena za republike: z izme- 
njavo izkušenj glede izboljševanja organizacije in me- 
tod dela skupščine in njenih teles; z medsebojno iz- 
menjavo programov dela, gradiv, ki se pošiljajo de- 
legatom, informativnih in drugih dokumentacijiskih 
gradiv; z delovnimi stiki teles skupščine s posameznimi 
telesi teh skupščin in s predstavniki teh teles; z iz- 
menjavo mnenj in izkušenj med predstavniki skupščin 
in njihovih teles in z organiziranjem skupnih sestan- 
kov in posvetovanj. 

Ce se v okviru medrepubliškega sodelovanja spre- 
jemajo skupni akti ali ustanavljajo skupni organi, or- 
ganizacije in druga telesa, organizirajo skupne akcije 
in združujejo sredstva, se sprejemajo splošni akti in 
sklepi, ki se nanašajo na vprašanja in odnose iz pri- 
stojnosti skupščine, po določbah tega poslovnika o 
aktih skupščine. 

425. člen 
O pobudah za sodelovanje skupščine s skupščinami 

drugih republik in skupščinami avtonomnih pokrajin, 
zlasti kadar gre za skupne sestanke in izmenjavo 
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mnenj delegacij, delegatov, funkcionarjev in strokov- 
nih delavcev, odloča predsedstvo skupščine. 

426. člen 
Skupščina spodbuja in pospešuje sodelovanje skup- 

ščin občin ter republiških in občinskih organov, orga- 
nizacij združenega dela in drugih samoupravnih or- 
ganizacij in skupnosti, samoupravnih interesnih skup- 
nosti, družbenopolitičnih organizacij ter strokovnih in 
drugih društev z ustreznimi organi, organizacijami in 
skupnostmi drugih republik in avtonomnih pokrajin. 

XXII. JAVNOST DELA SKUPSCINE 
.427. člen 

Skupščina obvešča javnost o svojem delu, o delu 
zborov in delovnih teles ter o odločitvah in stališčih 
glede zadev, ki jih obravnava. 

428. člen 
Predsedstvo skupščine določi način objavljanja 

aktov glede na to. ali se objavijo prek sredstev jav- 
nega obveščanja ali na drug ustrezen način. 

Javnosti niso na razpolago dokumenti in gradiva 
skupščine, ki so zaupne narave. 

429. člen 
Delovni ljudje in občani so lahko v skladu s pred- 

pisi o notranjem redu v skupščini navzoči na sejah 
zborov in delovnih teles. , 

Zbori in delovna telesa lahko sklenejo, da se bo 
določeno vprašanje obravnavalo brez navzočnosti jav- 
nosti. 

430. člen 
Predstavniki sredstev javnega obveščanja imajo 

pravico biti navzoči na sejah zborov in na sejah de- 
lovnih teles ter obveščati javnost o njihovem delu. 

Zbor oziroma delovno telo lahko sklene, da so 
predstavniki sredstev javnega obveščanja lahko na- 
vzoči na seji, na kateri se bo obravnavalo določeno 
vprašanje brez navzočnosti javnosti. O takem vpraša- 
nju smejo dajati za javnost le tista obvestila, za ka- 
tera tako sklene zbor oziroma delovno telo. Zbor ozi- 
roma delovno telo lahko skleneta tudi, da se smejo 
dati obvestila o takem vprašanju šele po preteku dolo- 
čenega časa. 

Zbor ali delovno telo lahko sklene, da bo o posa- 
meznem vprašanju razpravljalo hrez navzočnosti pred- 
stavnikov sredstev javnega obveščanja. 

431. člen 
Predstavnikom sredstev javnega obveščanja so na 

voljo informativna in dokumentacijska gradiva, pred- 
logi aktov skupščine in zborov, obvestila in poročila 
o delu skupšč 'ne in zborov in njihovih delovnih teles, 
»Poročevalec«, stenografski zapiski in druge publika- 
cije, ki jih izdaja skupščina. 

432. člen 
Sekretariat skupščine za informacije skrbi za ob- 

veščanje javnosti in sodelovanje s predstavniki sred- 
stev javnega obveščanja ter za zagotovitev pogojev za 
njihovo delo v skupščini v sodelovanju z generalnim 
sekretarjem skuoščine. 

Pravice, dolžnosti in pogoje za delo predstavnikov 
sredstev javnega obveščanja v skupščini določa pose- 
ben predpis, ki ga sprejme generalni sekretar skup- 
šč ine na predlog sekretariata za informacije. 

433. člen 
Skupščina imenuje uredniški odbor in odgovorne- 

ga urednika »Poročevalca« ter določi njune naloge in 
sestavo uredniškega odbora. 

Poročevalec in druge publikacije skupščine ter 
informativne biltene za delegacije, delegate in sred- 
stva javnega obveščanja ureja sekretariat za informa- 
cije. 

434. člen 
V »Poročevalcu« se objavljajo akti in druga gra- 

diva, ki jih obravnavajo skupščina in zbori. Besedila 
aktov in gradiv se objavljajo v povzetkih ali v celot- 
nem besedilu. 

V »Poročevalcu« se objavljajo tudi: 
— delovni programi skupščine oziroma zborov; 
— sklici sej zborov; 
— informacije o sejah zborov in delovnih teles; 
— sklepi, stališča in predlogi zborov ob spreje- 

manju aktov in gradiv; 
— sklepi in stališča skupščin samoupravnih inte- 

resnih skupnosti za območje republike, kadar enako- 
pravno odločajo s pristojnimi zbori skupščine; 

— pobude in predlogi delegatov; 
— delegatska vprašanja in odgovori; 
— sklepi o ustanovitvi delovnih teles; 
— poročila o delu delegacije v zboru republik in 

pokrajin in delegatov iz SR Slovenije v Zveznem 
zboru Skupščine SFR Jugoslavije; 

— predlogi, stališča in mnenja republiških druž- 
benih svetov in družbenopolitičnih organizacij; 

— poročila o delu izvršnega sveta, republiških 
upravnih in pravosodnih organov ter organizacij; 

— informacije Ustavnega sodišča SR Slovenije; 
— informacije o delu samoupravnih interesnih 

skupnosti za območje republike s področja družbenih 
dejavnosti in materialne proizvodnje; 

— informacije o dodatnih informacijskih in do- 
kumentacijskih virih v zvezi z obravnavanimi akti 
in gradivi. 

Gradiva Skupščine SFRJ se objavljajo v »Poro- 
čevalcu« po posebnem dogovoru s Skupščino SFRJ. 

435. člen 
Skupščina izdaja tudi stenografske zapiske s sej 

zborov, ki jih objavlja v publikaciji »Sejni zapiski 
Skupščine SR Slovenije«. 

V sejnih zapiskih se objavlja ves potek sej zborov 
in razprave delegatov. 

Razprave delegatov italijanske in madžarske na- 
rodnosti se vključijo v sejne zapiske v italijanskem 
oziroma madžarskem jeziku, skupaj s prevodom v 
slovenski jezik. 

436. člen 
Zbori in delovna telesa lahko sklenejo, da se o 

seji izda uradno poročilo za sredstva javnega obve- 
ščanja. 

Uradno poročilo za sredstva javnega obveščanja 
se da zlasti o sejah zborov in o sejah delovnih teles, 
ki so bile brez navzočnosti javnosti oziroma brez 
navzočnosti predstavnikov sredstev javnega obvešča- 
nja ter v drugih primerih, ko to sklene zbor ali de- 
lovno telo. 

Ce besedilo uradnega poročila ni bilo določeno 
na seji zbora in delovnega telesa, določi besedilo pred- 
sednik zbora oziroma predsednik delovnega telesa. 
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XXIII. POSEBNE DOLOČBE O DELU SKUPSClNE V 
IZREDNIH RAZMERAH, V NEPOSREDNI VOJNI 

NEVARNOSTI, V VOJNI TER DRUGIH 
NEVARNOSTIH 

437. člen 
Skupščina tudi v izrednih razmerah, v neposredni 

vojni nevarnosti, v vojni ter drugih nevarnostih na- 
daljuje z delom v skladu z določbami ustave SR Slo- 
venije. 

V razmerah iz prejšnjega odstavka deluje skup- 
ščina po določbah tega poslovnika, kolikor ni v tem 
poglavju, drugem aktu skupščine ali obrambnem in 
varnostnem načrtu določeno drugače. 

438. člen 
V primerih iz prejšnjega člena se sej zbora zdru- 

ženega dela in zbora občin udeležijo delegati, ki so 
jih za te primere vnaprej določili zbori združenega 
dela občinskih skupščin oziroma občinske skupščine. 

439. člen 
Poleg pravic in dolžnosti iz 139. člena tega po- 

slovnika predsedstvo skupščine v izrednih razmerah, 
v neposredni vojni nevarnosti, v vojni ter v drugih 
nevarnostih: 

— ugotavlja, d'a se zbori skupščine ne morejo se- 
stati, 

— ugotavlja, da so prenehale okoliščine, zaradi 
katerih se zbori skupščine niso mogli sestati; 

— obravnava neposredne naloge, ki jih je treba 
izvršiti v zvezi z delom skupščine v primerih iz prve- 
ga odstavka 437. člena tega poslovnika; 

— določa kraj in čas sej zborov, če je to mo- 
goče v neposredni vojni nevarnosti ali v vojni; 

— obravnava in sprejema stališča o načinu kli- 
canja delegatov na seje delovnih teles in seje zborov, 
o pošiljanju gradiv za seje in o drugih vprašanjih, 
pomembnih za seje delovnih teles in zborov; 

— določa način evidentiranja, pošiljanja in 
hrambe dobesednih zapiskov in zapisnikov sej delovnih 
teles in sej zborov; 

— lahko določi, da se predlogi zakonov in drugih 
aktov, kot tudi druga gradiva, ki se obravnavajo v 
delovnih telesih in v zborih, ne objavljajo prek sred- 
stev javnega obveščanja, če to terjajo interesi var- 
nosti; 

— obravnava in sprejema stališča o načinu izvr- 
ševanja nalog služb skupščine. 

440. člen 
Kadar se v neposredni vojni nevarnosti ali v 

vojni zbori ne morejo sestati, obvesti predsednik skup- 
ščine o tem predsedstvo republike. 

441. člen 
V neposredni vojni nevarnosti in v vojni obvešča 

predsednik skupščine predsedstvo republike, da so 
prenehale okoliščine, ki so onemogočale sklicevanje 
zborov, kot tudi o kraju in £asu sej zborov. 

442. člen 
Ce se delovna telesa ne morejo sestati, lahko pred- 

sedstvo skupščine predlaga zborom, da obravnavajo 
zakone in druge akte ali sprejemajo tudi druge od- 

ločitve brez poprejšnje obravnave v ustreznih delov- 
nih telesih. 

443. člen 
Ko je objavljena neposredna vojna nevarnost ali 

razglašeno vojno stanje, lahko predsedstvo skupščine 
odloči, da se ne bodo uporabljale določbe tega po- 
slovnika in poslovnikov zborov skupščine oziroma 
odloki o ustanovitvi delovnih teles skupščine in de- 
lovnih teles zborov skupščine, kot tudi določbe o de- 
lovnem področju in načinu dela teh delovnih teles, 
prav tako pa tudi ne odloki o izvolitvi predsednika 
in članov delovnih teles. 

444. člen 
Predsedstvo skupščine določi s posebnim aktom 

organizacijo, način dela in sistemizacijo del in nalog 
služb skupščine v neposredni vojni nevarnosti ali v 
vojnem stanju. 

XXIV. SLUŽBE SKUPSClNE 

445. člen 
Strokovna, administrativna in druga opravila za 

potrebe skupščine, zborov, delovnih teles ter delega- 
tov opravljajo službe skupščine. 

I 446. člen 
Službe skupščine opravljajo strokovne in druge 

naloge, ki se nanašajo na delo delegatov v skupščini 
oziroma na njihovo delo kot delegatov skupščine v 
drugih organih in telesih in na zagotavljanje stro- 
kovne pomoči v zvezi z njihovim delom pri opravlja- 
nju njihove funkcije. Pri tem pravočasno in ustrezno 
obveščajo delegacije in delegate o vprašanjih, ki se 
obravnavajo in o katerih se odloča v skupščini, na 
način, ki je določen s 'tem poslovnikom; obveščajo 
javnost o delu skupščine, zborov in delovnih teles; 
pripravljajo strokovne podlage za programe in na- 
črte dela skupščine in delovnih teles in spremljajo 
njihovo izvrševanje; pripravljajo in organizirajo seje. 
zborov skupščine in delovnih teles. 

Službe skupščine zagotavljajo in pripravljajo do- 
kumentacijska in druga gradiva in podatke, potrebne 
za delo delegatov v skupščini, zborih in delovnih 
telesih; dajejo strokovna mnenja v zvezi s spreje- 
manjem aktov in z drugimi nalogami skupščine, zborov 
in delovnih teleis; pripravljajo strokovne obrazložitve 
predlogov aktov na zahtevo zborov, delovnih teles in 
delegatov v zborih; spremljajo izvrševanje sklepov 
zborov in delovnih teles in opravljajo naloge, ki jih 
službam nalagajo ti sklepi; opravljajo protokolarne 
zadeve; opravljajo druge strokovne, pisarniške in teh- 
nične naloge za potrebe skupščine, delovnih teles in 
delegatov v zborih. 

447. člen 
Naloge, organizacija in delo služb skupščine, nji- 

hova medsebojna razmerja, način imenovanja oziroma 
postavitve in razrešitve funkcionarjev in strokovnih 
delavcev, ki samostojno opravljajo določene strokov- 
ne zadeve, ter način imenovanja oziroma postavitve in 
razrešitve vodij služb in drugih organizacijskih enot 
ter njihova odgovornost se podrobneje določijo v aktu 
o organizaciji in delu služb skupščine, ki ga sprej- 
mejo zbori. 
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448. člen 
Delo služb skupščine vodi generalni sekretar 

skupščine. 
Generalni sekretar izdaja navodila za delo služb 

skupščine. 
Generalni sekretar ima glede medsebojnih raz- 

merij in samoupravljanja delavcev v službah skup- 
ščine pravice in dolžnosti predstojnika v skladu z 
zakonom. 

449. člen 
Generalni sekretar skupščine ima namestnika in 

enega ali več pomočnikov. 
Namestnik generalnega sekretarja skupščine op- 

ravlja zadeve, ki mu jih zaupa generalni sekretar, in 
nadomešča generalnega sekretarja v njegovi odsotnosti 
ali daljši zadržanosti. 

Namestnik generalnega sekretarja skupščine se 
imenuje za štiri leta in je lahko imenovan za to 
funkcijo največ dvakrat zaporedoma. 

XXV. KONČNI DOLOČBI 

450. člen 
Z dnem, ko začne veljati ta poslovnik, prenehata 

veljati poslovnik Skupščine SR Slovenije (Uradni list 
SRS, št. 21-1001/75) in odlok o ustanovitvi komisije 
Skupščine SR Slovenije za informiranje (Uradni list 
SRS, št. 7/79). 

451. člen 
Ta poslovnik začne veljati 1. januarja 1982. 
St. 0201-3/81 
Ljubljana, dne 16. decembra 1981. 

Skupščina 
Socialistične republike Slovenije 

Predsednik 
Milan Kučan 1. r. 
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