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Družbenopolitičnega zbora Skupšč ine SR 
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UVOD 

Programiranje dela zborov Skupščine SR Slovenije za 
leto 1984 je pomembna naloga, kateri moramo posvetiti 
veliko pozornost. Program dela predstavlja namreč  enega 
od bistvenih pogojev za uč inkovito delo skupščine, njenih 
zborov in delovnih teles. Pri programiranju dela je treba 
zagotoviti v največ ji meri demokratičnost pri pripravi in 
sprejemanju delovnega programa, uveljaviti je potrebno 
načelo kontinuiranega planiranja in zagotoviti odprtost 
programa. Delovni program mora biti povezan in usklajen 
s programi dela drugih družbenih dejavnikov, ki kakorkoli 
sodelujejo v skupščinskem odločanju, ob realnem progra- 
miranju in zagotavljanju prioritetnega reševanja najbolj 
aktualnih družbenih nalog. Zato se bomo morali ob obrav- 
navi nalog, ki bodo vključene v program, prvenstveno 
zavzemati, da bo njihova vsebina skladna z usmeritvami, 
zajetimi v dolgoročnem programu ekonomske stabiliza- 
cije. Osrednja pozornost naj bi bila torej usmerjena v 
uresničevanje gospodarske in razvojne politike v letu 1984 
in v naslednjih letih, k dograjevanju ekonomskega sistema 
in mehanizmov ekonomske politike. Pri tem si bo skup- 
šč ina zlasti prizadevala, da bodo vsi instrumenti gospo- 
darskega sistema in ukrepi gospodarske politike utrjevali 
ustavno vlogo delavca, spodbujali združevanje dela in 
sredstev na samoupravnih osnovah, krepili enotnost jugo- 
slovanskega trga, ter da se bo dosledno uveljavljalo na- 
čelo dobrega gospodarjenja s sredstvi v družbeni lastnini. 
Med pomembnimi nalogami v delu skupščine in njenih 
organov bo tudi opredeljevanje in odpravljanje vzrokov za 
kopičenje administrativnih nalog in opravil ter kot posle- 
dica teh naraščanje števila delavcev, ki opravljajo ta dela. 
Tako bo poleg celovite analize o tej problematiki v prihod- 
nje treba restriktivno obravnavati vsak predpis tudi v tej 
smeri, da ne bi prihajalo ponovno do nesprejemljivega 
adminištriranja. 
Ob pripravi periodičnih delovnih načrtov za posamezna 
trimesečja, bo treba z vso odgovornostjo sproti ocenjevati, 
ali ima v danem trenutku neka naloga, ki je sicer predvi- 
dena v letnem programu kot aktualna, še vedno takšen 
pomen. Pri tem ponovno poudarjamo, da je program odprt 
za vse pobude, zlasti za pobude družbenopolitičnih dejav- 
nikov za obravnavo najaktualnejših vprašanj, ki jih bo 
potrebno glede na oceno razmer v republiki sproti obrav- 
navati v skupščini in jih vključevati v periodične delovne 
načrte. 

II. 
Program dela Zbora združenega dela, Zbora občin in 

Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije za 
leto 1984 izhaja iz položaja, funkcije in nalog, ki jih ima 
Skupščina SR Slovenije kot organ družbenega samo- 
upravljanja in najvišji organ oblasti v okviru pravic in 
dolžnosti republike. 

Pri pripravi programa so upoštevana stališča in priporo- 
čila Skupščine SR Slovenije o nekaterih vprašanjih nadalj- 
njega uveljavljanja delegatskega sistema in delegatskih 
odnosov, kjer so opredeljena načelna izhodišča za pri- 
pravo programa. Pri pripravi programa smo izhajali iz 
naslednjih izhodišč : 

- da je program zborov Skupščine SR Slovenije pro- 
gram družbenopolitične aktivnosti vseh družbenih dejav- 
nikov, ki sodelujejo v delu skupščine: 

- da mora biti delo skupščine programirano realno, ob 
upoštevanju prioritetnega obravnavanja tistih nalog, ki 
izhajajo iz sklepov 10. seje CK ZKJ in 8. seje CK ZKS pri 
uresničevanju programa dolgoročne ekonomske stabili- 
zacije in na tej osnovi sprejetega načrta uresničevanja 
dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije v SR 
Sloveniji in SFR Jugoslaviji: 

- da mora biti dosežena čim večja usklajenost med 
programom dela zborov skupščine in programi dela ob- 
činskih skupšč in ter s programom dela Zbora republik in 
pokrajin in Zveznega zbora Skupščine SFRJ: 

- da je program iz vsebinskega vidika odprt za pobude 
družbenopolitičnih organizacij, samoupravnih interesnih 
skupnosti ter samoupravnih organizacij in skupnosti ter 
njihovih delegacij za obravnavo aktualnih, neodložljivih in 
tekočih vprašanj, ki jih bo potrebno v letu 1984 obravna- 
vati v republiški skupščini. 

Izhajajoč iz teh izhodišč , vsebuje program dela kot prio- 
ritetne tele naloge: 

- stalno spremljarfje uresničevanja politike gospodar- 
ske stabilizacije. Skupščina SR Slovenije bo na podlagi 
predlogov Izvršnega sveta Skupščine SR Slovsnije ter 
spremljanja izvajanja politike skupščine tekoče obravna- 
vala akte, katerih spremembo oziroma dopolnitev bo ter- 
jalo sprotno uresničevanje in uč inkovito izvajanje dolgo- 
ročnega programa gospodarske stabilizacije v republiki. 
Aktivnosti, ki bodo potrebne za uresničevanje programa 
stabilizacije bo rokovno opredelila v periodičnih delovnih 
načrtih ter vanjo vključevala celotno problematiko, ki jo bo 
terjala tekoča in razvojna gospodarska politika. Pri tem bo 
posvetila posebno pozornost uresničevanju sprejete poli- 

priloga poročevalca 



tike, ki se nanaša na investicijsko politiko, skupno in 
splošno porabo, izgube, kmetijstvo, zaposlovanje, oskrb- 
ljenost z repromaterialom in surovinami, združevanje dela 
in sredstev, preskrbo z energijo, cenami in druga ključna 
vprašanja družbene reprodukcije. 

- Analiziranje dolgoročnih možnosti razvoja in razvoj- 
nih možnosti za pripravo srednjeročnega družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 ter smernice za 
pripravo tega plana, ocene kako se izvaja resolucija o 
politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za leto 
1984 in priprave in sprejemanje resolucije o politiki izvaja- 
nja družbenega plana SR Slovenije v letu 1985; 

- Zakonske ureditve tistih področ ij, ki so bila programi- 
rana že za preteklo programsko obdobje, pa njihov posto- 
pek sprejemanja še ni bil v celoti opravljen, in sicer: zakoni 
s področja prostorske ureditve, gozdov, kulturno-umetni- 
ških dejavnosti, javnega obveščanja itd. 

- Zakonska ureditev nekaterih področ ij, ki jih je po- 
trebno uskladiti z zvezno in republiško zakonodajo ozi- 
roma, ki dosedaj niso bila urejena, zakonska ureditev teh 
področ ij pa predstavlja pomemben pogoj za sistemsko 
ureditev posameznih področ ij družbenega življenja. Ta 
področja so zlasti: vojaški invalidi, civilni invalidi vojne, 
sistem državne uprave, kazenski zakon, zaščita podatkov, 
pogoji za izmenjavo in presaditev delov č loveškega telesa 
v zdravstvene namene, letališča. 

- Spremljanje uresničevanja sprejete politike in aktov, 
kjer bo potrebno na podlagi razvoja držubenoekonomskih 
in družbenopolitičnih odnosov ter ocen družbenopolitič - 
nih, samoupravnih, upravnih in strokovnih dejavnikov in 
ob njihovem sodelovati presoditi, kako se politika, spre- 
jeta v skupščini, uresničuje oziroma ali je potrebno spre- 
meniti in dopolniti posamezne zakone in druge akte skup- 
šč ine. V tem primeru gre za naslednja področja: družbena 
preobrazba uprave, analiza republiških predpisov z vidika 
možnosti poenostavitve posameznih administrativnih 
opravil, izvajanje zakona o sistemu družbenega planiranja, 
drobno gospodarstvo in uresničevanje zakona o skupnih 
osnovah svobodne menjave dela na področ ju družbenih 
dejavnosti. 

- obravnava aktov, ki jih sprejema Zbor republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ na podlagi soglasja skupščin 
republik in avtonomnih pokrajin in nekateri drugi po- 
membnejši akti tega zbora in Zveznega zbora Skupščine 
SFRJ 

V programu niso navedene nekatere zadeve, ki jih bodo 
zbori glede na odprtost programa sproti uvrščali v perio- 
dične delovne načrte. To so na primer poročila Narodne 
banke Slovenije, Službe družbenega knjigovodstva v SR 
Sloveniji in poročila drugih organov in organizacij, ki so 
po zakonih dolžni poročati skupščini. 

Če bodo taka poročila predložena, jih bodo morala v 
skladu s poslovnikom skupščine, najprej obravnavati pri- 
stojna delovna telesa, ki bodo ocenila ali je potrebno 
sprejeti predloge in ukrepe in na podlagi tega predlagala 
obravnavo v zborih. Prav tako pa bo naloga delovnih teles, 
da v skladu z 247. členom poslovnika skupščine ocenijo 

I. DEL 

TEME IN AKTI IZ PRISTOJNOSTI 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 

I. DRUŽBENOPOLITIČNI SISTEM 
1. Analiza delovanja političnega sistema 

V okviru te teme naj bi zbori obravnavali gradiva, ki 
bodo obravnavana v Zv»:r.s~ zboru v letu 1984 in se 
nanašajo na uresničevanje nekaterih segmentov poli- 
tičnega sistema socialističnega samoupravljanja. To 
so: uresničevanje z ustavo SFRJ določenih skupnih 
interesov v federaciji; uresničevanje delegatskih 
odnosov v delegatskem skupščinskem sistemu; anali- 
za delovanja političnega sistema socialističnega sa- 
moupravljanja v SFRJ; analiza stanja, osnovnih proble- 

utemeljenost obravnave vseh tistih zakonov in drugih ak- 
tov, ki so predloženi skupščini mimo programa dela in 
periodičnih delovnih načrtov. Z večjo aktivnostjo delovnih 
teles na tem področ ju bi mnogo prispevali k razbremenitvi 
dela zbora, na kar opozarjajo tudi delegati v razpravah na 
sejah zborov. 

Zbori bodo obravnavali tudi samoupravne akte tistih 
organizacij in skupnosti, h katerim je potrebno na podlagi 
zakonskih obveznosti dajati soglasje oziroma jih potrditi. 
Vsak zbor bo še posebej spremljal uresničevanje sklepov, 
sprejetih ob obravnavi posameznih vprašanj ter vprašanj, 
ki so pomembna za njegovo področje in jih po potrebi 
uvrščal na dnevne rede svojih sej. 

Prav tako bodo zbori obravnavali pobude delegatov za 
spremembe oziroma dopolnitve nekaterih aktov, zavzeli 
do njih stališče in po potrebi naložili pristojnim organom 
pripravo ustreznih sprememb oziroma dopolnitev. Zbori 
bodo opravili tudi tiste naloge, ki jih bo v letu 1984 po- 
trebno opraviti v zvezi s prenehanjem dveletnega mandata 
funkcionarjev skupščine in nekaterih drugih funkcionar- 
jev. 

III. 
Usklajeno delo vseh družbenih subjektov, ki se vključu- 

jejo v proces skupščinskega odločanja in dosledno spo- 
štovanje načel delegatskega sistema pri sprejemanju 
družbenih odločitev, bo zagotavljalo, da bodo skupščin- 
ske odloč itve sprejemane v skladu s splošnimi in skupnimi 
ter dolgoročnimi interesi delavcev, delovnih ljudi in obča- 
nov v SR Sloveniji. 

Pri uresničevanju programa dela moramo še bolj kot 
doslej uveljavljati funkcijo skupščine pri opravljanju druž- 
benega nadzorstva glede izvajanja politike in zakonov ter 
drugih predpisov in aktov glede razpolaganja z družbe- 
nimi sredstvi in delitve dohodka, kakor tudi glede načina 
uresničevanja pravic in dolžnosti državnih organov, orga- 
nizacij združenega dela in drugih samoupravnih organiza- 
cij in skupnosti. S tega vidika bo potrebno zlasti krepiti 
viogo Zbora združenega dela, pa tudi vlogo zborov zdru- 
ženega dela občinskih skupščin, kot mesta dogovarjanja 
celotnega družbenega dela v obč ini, republiki in federa- 
ciji. 

Uresničevanje programa dela bo zahtevalo od vseh ude- 
ležencev, ki so kakorKoli vključeni v proces delegatskega 
odločanja, da le-tega spoštujejo v vseh njegovih elemen- 
tih, posebno glede kvalitetne priprave gradiv, kjer morajo 
izhajati iz sprejetih stališč in priporoč il skupščine o neka- 
terih vprašanjih nadaljnjega uveljavljanja delegatskega si- 
stema in delegatskih odnosov. Spoštovati bomo morali 
tudi vse predvidene roke za obravnavo posameznih zadev, 
kajti samo pravočasna priprava gradiv in njihova predloži- 
tev delegatom, omogoča le-tem dovolj časa za kvalifici- 
rano razpravo, oblikovanje stališč in aktivno sodelovanje 
pri končnem reševanju vprašanj. V zvezi s tem si bomo 
prizadevali za še doslednejšo uveljavitev načela o uvršča- 
nju zaokroženih vsebinskih sklopov na posamezne seje 
zborov skupščine. 

mov in glavnih smeri nadaljnjega zboljševanja pravne- 
ga sistema SFRJ ter resolucija o uresničevanju ustav- 
ne zasnove občine. Obravnava naštetih gradiv naj bi 
služila kot usmeritev in podlaga za delo in odločanje 
delegatov iz SR Slovenije v Zveznem zboru. Ta gradiva 
bodo obravnavana tudi v pristojnih zveznih družbenih 
svetih. Ker so ta gradiva v različnih fazah nastajanja, 
jih bodo še pred obravnavo v zborih Skupščine SR 
Slovenije obravnavala pristojna delovna telesa zborov 
in skupščine, po potrebi pa tudi Družbenopolitični zbor. 
Rok obravnave: 
III. trimesečje 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Rok pošiljanja delegatom: 
45 dni. 



2. Uresničevanje družbene preobrazbe 
uprave 

Gradivo bo obravnavalo delovanje izvršilnih in 
upravnih organov z vidika uresničevanja njihovih funk- 
cij, kakor tudi uresničevanje odgovornosti in samostoj- 
nosti teh organov ter uveljavljanje dohodkovnih odno- 
sov v upravnih organih. V gradivu bodo ocenjeni rezul- 
tati, ki so bili doseženi v preobrazbi državne uprave v 
smislu večje uč inkovitosti in racionalnosti pri opravlja- 
nju funkcij oziroma nalog na posameznih področ ijih, 
smotrnost organizacije in števila delavcev v upravnih 
organih, njihova strokovna usposobljenost ter uvajanje 
sodobne tehnologije in opreme ter metode dela. 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: 
Republiški sekretariat za pravosodje in upravo 
Rok obravnave: 
II. trimesečje 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor obč in 
Družbenopolitični zbor 
Rok pošiljanja delegatom: 
45 dni. 

3. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o sistemu državne uprave in o 
izvršnem svetu skupščine SR Slovenije ter 
o republiških upravnih organih 

Ob upoštevanju sprememb zveznega zakona o teme- 
ljih sistema državne uprave in o Zveznem izvršnem 
svetu ter zveznih upravnih organih in ugotovitev iz 
razprav o informaciji o družbeni preobrazbi državne 
uprave, bodo predlagane spremembe nekaterih določb 
republiških zakonov v zvezi z vodilnimi delavci in de- 
lavci s posebnimi pooblastili in odgovornostmi (vrste, 
pravice po preteku dobe, za katero so bili imenovani). 
Spremenjene bodo tudi nekatere določbe, ki jih je po- 
trebno uskladiti z zakonom o delovnih razmerjih. 
Predlagatelj: 
Izvršni .svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: 
Republiški sekretariat za pravosodje in upravo 
Predlog za izdajo: 
III. trimesečje 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Rok pošiljanja delegatom: 
45 dni. 

4. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o organizaciji in delovnem področ ju 
republiških upravnih organov in republiških 
organizacij ter samostojnih strokovnih služb 
izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 

V skladu z dolgoročnim programom gospodarske 
stabilizacije v SR Sloveniji bodo predlagane spremem- 
be v organizaciji republiških upravnih organov, republi- 
ških organizacij in samostojnih strokovnih služb izvrš- 
nega sveta v smeri združevanja sorodnih področij. 
Hkrati bodo predlagane tudi spremembe, ki bodo po- 
trebne zaradi izloč itve tistih nalog, ki po svoji naravi ne 
sodijo med zadeve državne uprave. 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: 
Republiški sekretariat za pravosodje in upravo 
Predlog za izdajo: 
III. trimesečje 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 

Zbor obč in 
Družbenopolitični zbor 
Rok pošiljanja delegatom: 
45 dni. 

5. Analiza republiških predpisov z vidika 
možnosti poenostavitve posameznih 
administrativnih opravil 

V analizi bo dan pregled tistih določb republiških 
predpisov, ki nalagajo upravnim organom ter temelj- 
nim organizacijam združenega dela in drugim samou- 
pravnim organizacijam in skupnostim določena stro- 
kovna, administrativna in druga pomožna opravila. Da- 
ni bodo tudi predlogi za zmanjšanje strokovnih, admini- 
strativnih in drugih opravi!. 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: 
Republiški komite za zakonodajo 
Delovna zasnova analize: II. trimesečje 
Analiza: 
IV. trimesečje 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Rok pošiljanja delegatom: 45 dni. 

6. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
kazenskega zakona SR Slovenije z analizo 
izvajanja kazenskega zakona SR Slovenije 

Analiza dosedanjega izvrševanja veljavnega kazen- 
skega zakona SR Slovenije ugotavlja, da zakon sicer 
zagotavlja ustrezno kazenskopravno varstvo družbe- 
nih vrednot na vseh področ jih, na katerih je kazensko- 
pravna intervencija države potrebna. Vendar pa je iz 
razlogov, ki jih narekuje praksa, nekatere določbe za- 
kona potrebno spremeniti oziroma dopolniti zlasti v 
pogledu uskladitve vrednostnih količ in z vrednostmi, ki 
so določene ob sprejemanju zakona, razširitve kazen- 
skopravne definicije družbenega premoženja, izpopol- 
nitve zakonskih opisov nekaterih kaznivih dejanj in 
določitve posameznih novih oblik kaznivih dejanj, 
spremembe predpisane kazni pri dveh kaznivih deja- 
njih ter uvedbe pregona po uradni dolžnosti, uvedbe 
kaznivosti poskusa in preoblikovanje besedila pri po- 
sameznih kaznivih dejanjih. 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupšččine SR Slovenije 
Zakon pripravi: 
Republiški sekretariat za pravosodje in upravo 
Predlog za izdajo: 
I. trimesečje 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor obč in 
Družbenopolitični zbor 
Rok pošiljanja delegatom: 60 dni. 

7. Zakon o pedagoški službi 
Zakon je potrebno uskladiti s predpisi o državni upra- 

vi, z zakonom o svobodni menjavi dela in drugimi zako- 
ni, ki urejajo celotno področje vzgoje in izobraževanja. 
Zahteva po uskladitvi in dopolnitvi tega zakona je bila 
že večkrat izražena v skupini delegatov Skupščine SR 
Slovenije, ki je zadolžena za spremljanje uresničeva- 
nja zakona o usmerjenem izobraževanju. 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: 
Republiški komite za vzgojo in izobraževanje 
Predlog za izdajo: 
IV. trimesečje 
Pristojni:Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbe opolitični zbor 
Rok pošiljanja delegatom: 45 dni. 
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8. Zakon q javnem obveščanju 
Sedanji republiški zakon o Javnem obveščanju je bil 

sprejet februarja 1973, pred sprejemom ustave in zako- 
na o združenem delu. Zato je potrebno zakon uskladiti 
s tema temeljnima dokumentoma in ob tem upoštevati 
rezultate in izkušnje iz prakse javnega obveščanja ter 
zahteve in potrebe družbenopolitičnega sistema v ce- 
loti. 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: 
Republiški komite za informiranje 
Predlog za izdajo: 
I. trimeseč je 
Osnutek: 
II. trimesečje 
Predlog: 
IV. trimesečje 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor obč in 
Družbenopolitični zbor 
Rok pošiljanja delegatom: 45 dni. 

9. Zakon o spremembah fh dopolnitvah 
zakona o varnosti cestnega prometa 

Novi zakon o prekrških določa, da so prekrški lahko 
predpisani le z zakonom. Zato je potrebno zakon o 
varnosti cestnega prometa dopolniti z materialnimi do- 
ločbami in kazenskimi sankcijami, ki jih sedaj na tem 
področju urejajo podzakonski predpisi. Zato je potreb- 
no uskladiti tudi z zakonom o temeljih varnosti cestne- 
ga prometa. 

Zakon o varnosti cestnega prometa pa je potrebno 
spremeniti tudi v tistih določbah, ki so identične z 
določbo č lena 91. zakona o varnosti cestnega prometa 
iz leta 1975. Za slednjo je namreč Ustavno sodišče 
Jugoslavije ugotovilo, da ni v skladu z ustavo SFRJ in 
nekaterimi zveznimi zakoni. Izpodbijana določba zako- 
na o varnosti cestnega prometa je urejala pooblašča- 
nje organizacij združenega dela za preizkušanje vozil, 
bila pa Je tudi podlaga za natančnejše predpise o 
preizkušanju vozil In izdajanje atestov. Uskladitev za- 
kona o varnosti cestnega prometa iz leta 1982, ki vse- 
buje vsebinsko Identične določbe z odločbo Ustavnega 
sodišča je potrebno sprejeti v roku 6 mesecev 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: 
Republiški sekretariat za notranje zadeve "* 
Predlog za izdajo z osnutkom: 
II. trimesečje 
Predlog: 
IV. trimesečje 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor obč in 
Rok pošiljanja delegatom: 45 dni. 

10. Zakon o zašč iti podatkov v družbenem 
sistemu informiranja 

Z zakonom bo potrebno določ iti vrsto podatkov, ki so 
predmet posebne zaščite in varovanja, nač in njihove 
zaščite in varovanja, ukrepe In postopke, s katerimi se 
preprečuje nepravilno, zlonamerno in nepooblaščeno 
ravnanje, prikrivanje, spreminjanje, uničenje ali poško- 
dovanje, kakor tudi poškodovanje in uničenje opreme 
za obdelavo in prenos podatkov. 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: 
Republiški komite za informiranje 
Predlog za izdajo: 
I. trimesečje 
Osnutek: 
IV. trimesečje 

Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Rok pošiljanja delegatom: 45 dni. 

11. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o vojaških invalidih 

Zakon je potrebno uskladiti z zakonom o pokojnin- 
skem in invalidskem zavarovanju. Spremembe im do- 
polnitve nekaterih zakonskih določb Je narekovala po- 
treba po poenostavitvi izračunavanja invalidskega in 
družinskega dodatka oziroma potrebe po preoblikova- 
nju nejasnih in ne dovolj preciznih določb. Pri upošte- 
vanju prejemkov se bodo upoštevali vsi redni dohodki 
upravičencev, razen oosebne in družinske Invalidnine. 
Prav tako je potrebno zaostriti kriterije za pridobitev 
pravice do regresa pri nakupu osebnega avtomobila. 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: 
Republiški komite za borce in vojaške invalide 
Predlog za izdajo: 
I. trimesečje 
Osnutek: 

" II. trimesečje 
Predlog: 
II. trimesečje 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
V obravnavi sodeluje: Skupščina Skupnosti socialneaa 
varstva Slovenije. 
Rok pošiljanja delegatom: 45 dni. 

12. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o civilnih invalidih vojne 

Zakon je potrebno uskladiti z zakonom o pokojnin- 
skem in invalidskem zavarovanju. Pri upoštevanju de- 
narnih prejemkov se bodo upoštevali vsi redni dohodki 
upravičencev, razen civilne invalidnine. 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: 
Republiški komite za borce in vojaške invalide 
Predlog za izdajo: 
I. trimesečje 
Osnutek: 
II. trimesečje 
Predlog: 
II. trimesečje 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
V obravnavi sodeluje: Skupščina Skupnosti socialnega 
varstva Slovenije. 
Rok pošiljanja'delegatom: 45 dni. 

13. Zakon o nagradah in priznanjih dr. Jožeta 
Potrča 
Zakon je bil že obravnavan v prvi in drugi fazi zakono- 
dajnega postopka. 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: 
Republiški komite za zdravstveno in socialno varstvo 
Predlog: 
I. trimeseč je 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Skupščina Skupnosti zdravstvenega varstva Slovenije 
Rok pošiljanja delegatom: 45 dni. 
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14. Zakon o pogojih za izmenjavo in presaditev 
delov človeškega telesa v zdravstvene 
namene 
Na podlagi zveznega zakona je treba pripraviti republi- 
ški predpis, ki bo natančneje opredelil pogoje za izme- 
njavo in presaditev delov človeškega telesa v zdrav- 
stvene namene, ker zvezni zakon ureja le splošna 
načela. 
Predlagatelj 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: 
Republiški komite za zdravstveno in socialno varstvo 
Predlog za izdajo: 
II. trimesečje 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor obč in 
Skupščina Skupnosti zdravstvene skupnosti Slovenije 
Rok pošiljanja delegatom: 45 dni. 

15. Zakon o stečaju nad obratovalnicami 
samostojnih obrtnikov 
Zakon je bil že obravnavan v prvi in drugi fazi zakono- 
dajnega postopka. 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: 
Republiški komite za zakonodajo 
Predlog: 
II. trimesečje 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Rok pošiljanja delegatom: 45 dni 

II. DRUŽBENOEKONOMSKI ODNOSI IN 
RAZVOJ 

1. Poročilo izvršnega sveta skupšč ine SR 
Slovenije o uresničevanju družbenega 
plana SR Slovenije v prvih štirih letih 
tekočega srednjeročnega obdobja 
Hkrati s poroč ilom bo izvršni svet predložil analizo o 
izvajanju družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1981-1985 v letih 1981,1982,1983 in 1984, s prvo oceno 
možnosti razvoja v letu 1985. 
Izvršni svet naj ob polletnem poročanju posveti poseb- 
no pozornost tudi nalogam, ki izhajajo iz sklepov Skup- 
šč ine SR Slovenije ob obravnavi posameznih planskih 
aktov in drugih vprašanj v drugi polovici leta 1983 in v 
prvi polovici leta 1984. 
Izvšni svet Skupščine SR Slovenije bo v I. trimeseč ju 
le»» 1984 pripravil za delovna telesa informacijo o izva- 
janju sklepov zborov Skupščine SR Slovenije, sprejetih 
v letu 1983 glede skladnejšega regionalnega razvoja v 
SR Sloveniji. 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: 
Republiški komite za družbeno planiranje 
Rok obravnave: 

•III. trimesečje 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Rok pošiljanja delegatom: 15. 6. 1984 

2. Resolucija o politiki izvajanja družbenega 
piana SR Slovenije za obdobje 1981-1985V 
letu 1985 

Na podlagi določ il zakona o sistemu družbenega 
planiranja in o družbenem planu SR Slovenije mora 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pripraviti do konca 
oktobra tekočega leta osnutek resolucije o politiki ure- 
sničevanja družbenega plana SR Slovenije do tega 
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roka. V resoluciji so predlagane temeljne usmeritve 
glede politike uresničevanja družbenega plana SR Slo- 
venije v naslednjem letu ter naloge in ukrepi za uresni- 
čevanje ciljev in nalog iz dogovora o temeljih družbe- 
nega plana SR Slovenije in plana na tistih področjih, 
kjer prihaja do pomembnejših odstopanj od sprejetih 
obveznosti v dogovorih in v politiki uresničevanja druž- 
benega plana. 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Resolucijo pripravi: 
Republiški komite za družbeno planiranje 
Osnutek: 
IV. trimesečje 
Predlog: 
Pristojni: 
IV. trimesečje 
Zbor združenega dela 
Zbor obč in 
Družbenopolitični zbor 
Rok pošiljanja delegatom: 30. 10. 1984 

3. Analiza razvojnih možnosti za pripravo 
srednjeročnega družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 1986-1990 
Analiza bo vsebovala možne cilje in globalne okvire 
razvoja do leta 1990, osnovne smeri gospodarskega, 
prostorskega in socialnega razvoja po posameznih po- 
droč jih in območjih ter temeljne možne usmeritve ukre- 
panja za uresničevanje srednjeročnih nalog. Služila bo 
kot osnova za oblikovanje predloga smernice za pri- 
pravo družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1986-1990, obenem pa bo strokovna informacija nosil- 
cem planiranja o razvojnih možnostih v SR Sloveniji. 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: 
Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje 
Rok obravnave: 
III. trimesečje 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Rok pošiljanja delegatom: 60 dni. 

4. Predlog smernic za pripravo srednjeročnega 
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1986-1990 
V skladu z zakonom o sistemu družbenega planiranja 
in o družbenem planu SR Slovenije bodo smernice 
opredeljevale izhodišča, skupne cilje, usmeritve in ok- 
vire družbene politike za naslednje srednjeročno plan- 
sko obdobje. Opredeljevale bodo tudi vprašanja, ki so 
temeljni pogoj za uresničevanje skupnih intresov in 
politike družbenega razvoja za naslednje srednjeročne 
obdobje. Smernice bodo upoštevale Analizo razvoinih 
možnosti in skupno ocenjene možnosti družbenega 
razvoja. 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: 
Republiški komite za družbeno planiranje 
Rok obravnave: 
III. trimesečje 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor obč in 
Družbenopolitični zbor 
Rok pošiljanja delegatom: 60 dni. 

5. Analiza dolgoročnih možnosti razvoja in 
smernice za pripravo dolgoročnega plana 
SR Slovenije 
Analiza bo prikazala razvoj v preteklih letih, doseženi 
nivo družbeno-ekonomskega razvoja, osnovne proble- 
me in tendence razvoja, oceno možnosti, predpostavke 
in osnovne faktorje razvoja, splošne smeri razvoja go- 
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spodarstva in družbe, vključevanje v mednarodno deli- 
tev dela, smeri razvoja socialističnih samoupravnih 
proizvodnih odnosov in družbenoekonomskega si- 
stema. 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: 
Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje 
Rok obravnave: 
I. trimesečje 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Rok pošiljanja delegatom: 60 dni. 

6. Dolgoročni plan SR Slovenije za obdobje od 
leta 1986-1995 oziroma za določena 
področja tudi do leta 2000 
Dolgoročni plan SR Slovenije bo vseboval splošne 
orientacije za razvoj gospodarstva in družbe, dolgoroč- 
ne cilje in smeri tega razvoja, spremembe v strukturi 
proizvajalnih sil družbe in razvoj samoupravnih sociali- 
stičnih produkcijskih odnosov, ki Jih je treba uresnič iti v 
naslednjem dolgoročnem obdobju ter politiko za 
usmerjanje urejevanja posameznih področ ij družbene- 
ga razvoja. Predstavljal bo podlago in splošno orienta- 
cijo za opredelitev in usklajeno reševanje nalog v sred- 
njeročnih planih samoupravnih organizacij in skupno- 
sti ter družbenopolitičnih skupnosti ali za njihovo ure- 
janje z zakoni In drugimi akti teh skupnosti. 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: 
Republiški komite za družbeno planiranje 
Osnutek: 
III. trimesečje 
Predlog: 
IV. trimesečje 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Rok pošiljanja delegatom: 60 dni. 

7. Poroč ilo o izvajanju zakona o sistemu 
družbenega planiranja ter predlogi za 
spremembe in dopolnitve tega zakona 
Poročilo bo podalo oceno, kako nosilci družbenega 
planiranja uresničujejo določbe zakona o sistemu 
družbenega planiranja In kakini problemi pri tem na- 
stajajo. Pri tem je potrebno upoštevati, da je Skupščina 
SR Slovenije ob obravnavi sklepov in priporočil o na- 
daljnjem razvoju krajevnih skupnosti sprejela sklep, da 
je potrebno spremeniti zakon o sistemu družbenega 
planiranja glede postopkov planiranja v krajevnih 
skupnostih. 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: 
Republiški komite za družbeno planiranje 
Rok obravnave: 
II. trimesečje 
Pristojni: 
Zbor ždruženega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Rok pošiljanja delegatom: 45 dni. 

8. Zakon o zaključnem računu proračuna SR 
Slovenije za leto 1983 
V zakonu bo prikazana realizacija prihodkov in odhod- 
kov republiškega proračuna za leto 1983 in dan predlog 
za usmeritev morebitnih presežkov. 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: 
Republiški sekretariat za finance 

Osnutek: II. trimeseč je 
Predlog: 
II. trimesečje .. 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor obč in 
Rok pošiljanja delegatom: 45 dni. 

9. Zakon o proračunu SR Slovenije za leto 
1985 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupšine SR Slovenije 
Zakon pripravi: 
Republiški sekretariat za finance 
Osnutek: 
IV. trimesečje 
Predlog: 
IV. trimeseč je 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Rok pošiljanja delegatom: 45 dni. 

10. Analiza uresničevanja sprejetega 
srednjeročnega plana ukrepov in aktivnosti 
za pospeševanje obmejnega 
gospodarskega sodelovanja ter pregled 
uresničevanja osimskih sporazumov 
Analiza bo vsebovala pregled uresničevanja nalog, ki 
izvirajo iz programov ukrepov in aktivnosti za pospeše- 
vanje obmejnega gospodarskega sodelovanja za ob- 
dobje 1981-1985. Podan bo pregled nalog, ki jih nosilci 
izpolnjujejo od sprejetja tega programa v letu 1981 do 
konca 1983 in predlagane smernice za naprej. Hkrati 
bo dano poroč ilo o uresničevanju sklepov zborov 
Skupščine SR Slovenije z dne 20. 4. 1983. Gradivo bo 
obsegalo tudi ocenitev uresničevanja vseh določ il 
osimskih sporazumov s predlogi za njihovo pospešeno 
uresničevanje. 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in 
Gospodarska zbornica Slovenije 
Gradivo pripravi: 
Republiški komite za mednarodno sodelovanje v sodelo- 
vanju z Gospodarsko zbornico Slovenije 
Rok obravnave: 
I. trimesečje 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Rok pošiljanja delegatom: 60 dni. 

11. Zakon o urejanju prostora 
Zakon je bil že obravnavan v prvi in drugi tazi zakono- 
dajnega postopka. 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: 
Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora 
Predlog: 
t. trimesečje 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Rok pošiljanja delegatom: 45 dni. 

12. Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v 
prostor 
Zakon je bil že obravnavan v prvi in drugi fazi zakono- 
dajnega postopka. 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: Republiški komite za varstvo okolja in 
urejanje prostora 
Predlog: 
I. trimesečje 
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PERIODIČNI DELOVNI NAČRT 

Zbora združenega dela, Zbora obč in in 

Družbenopolitičnega zbora Skupšč ine SR 

Slovenije za leto 1984 

S periodičnim delovnim načrtom tokrat ne objav- V smislu tega sklepa bo Predsedstvo Skupšč ine 
liamo rokovnika opravil za seje zborov Skupščine analiziralo izkušnje, pridobljene pri izvajanju rokov- 
SR Slovenije Po sklepu Predsedstva Skupščine je nika za IV. trimesečje 1983 in predlagalo potrebne 
bilo IV trimesečje 1983, v katerem je bil uveden v spremembe m dopolnitve. Do tedaj pa naj bi vsi 
rokovnik opravil, poskusno obdpbje; po njegovem udeleženci v procesu skupščinskega dela glede di- 
izteku naj bi ocenili vse pozitivne in negativne iz- namike dela in rokov za posamezna opravila ravnali 

. kušnje izvajanja rokovnika in opravili potrebne ko- v smislu rokovnika opravil za IV. trimesečje 1983. 
rekture. 

SEJE ZBOROV 
25. JANUARJA 1984 

A. Republiški predpisi 

1. Osnutek zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o varstvu pred požarom 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor obč in 
Pristojni delovni telesi: 
odbor Zbora združenega dela za družbenopolitični si- 
stem, odbor Zbora občin za družbenopolitični in komu- 
nalni sistem 
Koordinator: 
Mitja Horvat, predsednik Zbora obč in. 

2. Predlog za izdajo zakona o javnem 
obveščanju 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor obč in 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: 
Komisija za informiranje, odbori za družbenopolitični 
sistem 
V obravnavi sodelujeta: 
Republiška konferenca SZDL Slovenije, Republiški svet 
Zveze sindikatov Slovenije 
Koordinator: 
Silva Jereb, podpredsednica Skupščine SR Slovenije. 

3. Osnutek zakona o pokopališki in pogrebni 
dejavnosti ter o urejanju pokopališč  
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor obč in 
Pristojna delovna telesa: 
odbora za stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo 
okolja, odbora za družbenopolitični sistem 
Koordinator: 
Mitja Horvat, predsednik Zbora občin. 

4. Predlog za izdajo zakona o določ itvi stopnje 
za združevanje sredstev rezerv v sklad 
skupnih rezerv gospodarstva Slovenije v 
letu 1984 za zavezance, ki niso sprejeli 
samoupravnega sporazuma s predlogom 
zakona 

Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojni delovni telesi: 
odbora za finance 
Koordinator: 
Martin Mlinar, predsednik Zbora združenega dela. 

5. Samoupravni sporazum o ustanovitvi SIS 
energetike SR Slovenije in statut SIS 
energetike SR Slovenije 
Samoupravni sporazum o ustanovitvi 
posebne samoupravne interesne skupnosti 
za elektro gospodarstvo in premogovništvo 
SR Slovenije 
Samoupravni sporazum o ustanovitvi 
posebne samoupravne interesne skupnosti 
za nafto in plin SR Slovenije 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: 
Medzborovska skupina delegatov za prouč itev samou- 
pravnih sporazumov in statutov SIS materialne proizvod- 
nje za območje republike 
Koordinator: 
Jože Šušmelj, podpredsednik Skupščine SR Slovenije. 

6. Pobuda za sklenitev družbenega dogovora 
o enotni ureditvi strokovnega naslova o 
končanih študijah na medicinski in 
stomatološki fakulteti 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojni delovni telesi: 
odbora za družbenopolitični sistem 
Koordinator: 
Silva Jereb, podpredsednica Skupščine SR Slovenije. 

7 .Sklep skupščine občine Izola o soglasju 
k pripojitvi poklicne oblač ilne kovinarske 
šole z italijanskim učnim jezikom k 
ekonomski šoli z italijanskim učnim jezikom 
Izola 
Sklep skupščine občine Piran o soglasju 
k ustanovitvi delovne organizacije 
»Vzgojnovarstvena organizacija z 
italijanskim jezikom Piran«, s sklepom 

4. 



o dopolnitvi in spremembami sklepa 
Sklep skupščine občine Piran o soglasju k 
združitvi osnovnih šol z italijanskim učnim 
jezikom Piran in Sečovlje v enovito delovno 
organizacijo s sedežem v Piranu 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: 
odbori za družbenopolitični sistem 
Koordinator: 
Silva Jereb, podpredsednica Skupščine SR Slovenije. 

B. Zvezni predpisi 

1. Osnutek zakona o spremembah 
zakona o prometu blaga in storitev s tujino 

Pristojen: 
Zbor združenega dela 
Pristojno delovno telo: 
odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj 
Koordinator: 
Martin Mlinar, predsednik Zbora združenega dela. 

SEJE ZBOROV 
20. FEBRUARJA 1984 

1. Uresničevanje preobrazbe odnosov v 
gospodarjenju z denarjem v bankah s 
področja SR Slovenije 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: 
odbori za družbenoekonomske odnose in razvoj in od- 
bora za finance 
Koordinator: 
Martin Mlinar, predsednik Zbora združenega dela. 

2. Stanje in usmeritve razvoja drobnega 
gospodarstva v SR Sloveniji 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojni delovni telesi: 
odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj 
Koordinator: 
Mitja Horvat, predsednik Zbora občin. 

3. Predlog zakona o kulturnoumetniških 
dejavnostih in posredovanju kulturnih 
vrednot 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Skupščina Kulturne skupnosti Slovenije 
Pristojna delovna telesa: 
odbori za družbenoekonomske odnose in razvoj 
Koordinator: 
Silva Jereb, podpredsednica Skupščine SR Slovenije. 

4. Predlog za izdajo zakona o zašč iti podatkov v 
družbenem sistemu informiranja 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: 
odbori za družbenopolitični sistem 

Koordinator: 
Silva Jereb, podpredsednica Skupščine SR Slovenije. 

5. Poročilo o izvajanju zakona o sistemu 
obrambe pred točo 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor obč in 
Pristojni delovni telesi: 
odbor Zbora združenega dela za agrarno politiko, odbor 
Zbora občin za družbenoekonomske odnose in razvoj 
Koordinator: 
Mitja Horvat, predsednik Zbora obč in. 

6. Predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o skladih skupnih 
rezerv 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: 
odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj in od- 
bora za finance 
Koordinator: 
Martin Mlinar, predsednik Zbora združenega dela. 

7. Predlog za izdajo zakona o spremembah in 
dopolnitvah kazenskega zakona SR 
Slovenije z analizo izvajanja kazenskega 
zakona SR Slovenije 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: 
odbori za družbenopolitični sistem, Komisija za pravo- 
sodje 
Koordinator: 
dr. Ciril Ribič ič , predsednik Družbenopolitičnega zbora. 

8. Predlog za izdajo zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o vojaških invalidih 
Predlog za izdajo zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o civilnih invalidih vojne 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: 
odbori za družbenopolitični sistem, 
Komisija za vprašanja borcev NOV 
Koordinator: 
Jože Šušmelj, podpredsednik Skupščine SR Slovenije. 

9. Poročilo o problematiki določb zakona o 
zdravstvenem varstvu, ki urejajo delo v 
podaljšanem delovnem času, dežurstvo in 
stalna pripravljenost 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: 
odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj in sku- 
pina delegatov za spremljanje uresničevanja zdravstve- 
nega varstva v SR Sloveniji 
Koordinator: 
Jože Šušmelj, podpredsednik Skupščine SR Slovenije. 

10. Pobuda za začetek postopka za sklenitev 
družbenega dogovora o skupnih temeljih 
urejanja sistema telesne kulture v SFRJ 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojni delovni telesi: 
odbora za družbenopolitični sistem 

* Koordinator: 
Silva Jereb, podpredsednica Skupščine SR Slovenije. 



SEJE ZBOROV 
28. MARCA 1984* 

1. Predlog zakona o urejanju prostora 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: 
odbor Zbora združenega dela za stanovanjsko-komunal- 
na vprašanja in varstvo okolja, 
odbor Zbora občin za urejanje prostora in varstvo 
okolja, 
odbor Družbenopolitičnega zbora za družbenoekonom- 
ske odnose 
Koordinator: 
Mitja Horvat, predsednik Zbora občin. 

2. Predlog zakona o urejanju naselij in drugih 
posegov v prostor 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: 
odbor Zbora združenega dela za stanovanjsko-komunal- 
na vprašanja in varstvo okolja, 
odbor Zbora občin za urejanje orostora in varstvo okolja, 
odbor Družbenopolitičnega zbora za družbenoekonom- 
ske odnose 
Koordinator: 
Mitja Horvat, predsednik Zbora občin. 

3. Predlog zakona o stavbnih zemljišč ih 
4. Predlog zakona o graditvi objektov 

Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbof obč in 
Pristojni delovni telesi: 
odbor Zbora združenega dela za stanovanjsko-komunal- 
na vprašanja in varstvo okolja, 
odbor Zbora občin za urejanje prostora in varstvo okolja 
Koordinator: 
Mitja Horvat, predsednik Zbora obč in. 

5. Predlog za izdajo zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o stanovanjskih 
razmerjih s predlogom 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 

* Na teh sejah zborov bo potrebno opraviti tudi prvo republiško kandida- cijsko konferenco. 

Zbor obč in 
Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije 
Pristojna delovna telesa: 
odbora za družbenopolitični sistem 
Komisija za pravosodje 
Koordinator: 
Mitja Horvat, predsednik Zbora obč in. 

6. Analiza dolgoročnih možnosti razvoja in 
smernice za pripravo dolgoročnega plana 
SR Slovenije 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pr'stojna delovna telesa: 
skupina delegatov za spremljanje planskih aktov, 
odbori za družbenoekonomske odnose in razvoj 
V obravnavi sodelujejo: 
Skupščine SIS s področja družbenih dejavnosti in mate- 
rialne proizvodnje, RK SZDL Slovenije, 
Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije, 
Gospodarska zbornica Slovenije, 
Samoupravna interesna skupnost za ekonomske odnose 
s tujino 
Koordinator: 
Martin Mlinar, predsednik Zbora združenega dela. 

7. Analiza uresničevanja sprejetega 
srednjeročnega plana ukrepov in aktivnosti 
za pospeševanje obmejnega 
gospodarskega sodelovanja ter pregled 
uresničevanja osimskih sporazumov 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna deiovna telesa: 
odbori za družbenoekonomske odnose in razvoj, 
odbori za družbenopolitični sistem, 
Komisija za mednarodne odnose 
V obravnavi sodelujeta: 
Gospodarska zbornica Slovenije, 
Samoupravna interesna skupnost za ekonomske odnose 
s tujino 
Koordinator: 
Jože Šušmelj, podpredsednik Skupščine SR Slovenije. 

8. Predlog zakona o nagradah in priznanjih dr. 
Jožeta Potrča 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojni delovni telesi: 
odbora za družbenopolitični sistem 
Koordinator: 
Silva Jereb, podpredsednica Skupščine SR Slovenije. 
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Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor obč in 
Družbenopolitični zbor 
Rok pošiljanja delegatom: 45 dni.- 

13. Zakon o stavbnih zemljišč ih 
Zakon je bil že obravnavan v prvi in drugi fazi zakono- 
dajnega postopka. 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: 
Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora 
Predlog: 
I. trimesečje 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Rok pošiljanja delegatom: 45 dni. 

14. Zakon o graditvi objektov 
Zakon je bil že obravnavan v prvi fazi zakonodajnega 
postopka. 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: 
Republiški komite za industrijo in gradbeništvo 
Osnutek: 
I. trimesečje 
Predlog: 
IV. trimesečje 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor obč in 
Rok pošiljanja delegatom: 45 dni. 

15. Predlog za izdajo zakona o spremembi in 
dopolnitvah zakona o stanovanjskih 
razmerjih s predlogom 
Potrebno je uskladiti roke za uveljavljanje pravic de- 
lavcev v zakonu o stanovanjskih razmerah z roki za 
varstvo njihovih pravic, kakor jih določata zakon o 
združenem delu in zakon o delovnih razmerjih. 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: 
Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora 
Predlog za izdajo s predlogom: 
I. trimesečje 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor obč in 
Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije 
Rok pošiljanja delegatom: 45 dni. 

16. Stanje in usmeritve razvoja drobnega 
gospodarstva v SR Sloveniji 
Gradivo obravnava dosedanji razvoj drobnega gospo- 
darstva v SR Sloveniji. Obdelana je problematika po- 
droč ij institucionalnih oblik drobnega gospodarstva z 
nekaterimi usmeritvami za njegov nadaljnji razvoj. Gra- 
divo obravnava drobno gospodarstvo kot sestavni del 
reprodukcijskih celot, probleme pri ustanavljanju novih 
enot drobnega gospodarstva, investiranje in kreditira- 
nje drobnega gospodarstva, politiko cen, poslovanje in 
organiziranost drobnega gospodarstva, njegovo vklju- 
čevanje v SISEOT ter strokovno usposabljanje za obrt- 
ne poklice. 
Na podlagi sklepa Zbora združenega dela ob obravnavi 
predloga zakona o spremembah in dopolnitvah obrtne- 
ga zakona se bo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
opredelil tudi do pobud, predlogov in vprašanj, ki so bili 
dani ob obravnavah navedenega zakona. V gradivu bo 
na podlagi tega sklepa posebej analizirana ekonomič- 
nost, konkurenčnost in tehnična opremljenost žagar- 
ske dejavnosti. 

Na podlagi sklepa zborov skupščine ob obravnavi po- 
roč ila o uresničevanju politike zaposlovanja v letu 1982 
pa bo v gradivu potrebno oceniti, če veljavni zakoni s 
tega področja ovirajo možnosti za hitrejše zaposlova- 
nje v drobnem gospodarstvu. Gradivo naj bi dalo tudi 
odgovor na vprašanja ali veljavni predpisi s tega po- 
dročja pospešujejo razvoj drobnega gospodarstva ali 
ne in ali jih je potrebno spremeniti in dopolniti. 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in Gospodarska 
zbornica Slovenije 
Gradivo pripravi: 
Republiški komite za industrijo in gradbeništvo v sodelo- 
vanju z Gospodarsko zbornico Slovenije 
Rok obravnave: 
i: trimesečje 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor obč in 
Družbenopolitični zbor 
Rok pošiljanja delegatom: 
45 dni. 

17. Uresničevanje svobodne menjave dela v 
samoupravnih interesnih skupnostih 
družbenih dejavnosti, njihova 
organiziranost in uresničevanje delegatskih 
odnosov 
Leta 1979 je Skupščina SR Slovenije sprejela zakon o 
skupnih osnovah svobodne menjave dela in tudi zako- 
ne na posameznih področjih družbenih dejavnosti, s 
katerimi so opredeljene osnove svobodne menjave 
dela in so podlaga za uveljavljanje družbenoekonom- 
skih odnosov in samoupravne organiziranosti ter ure- 
sničevanje delegatskih razmerij na teh področjih. Na- 
men obravnave gradiva v Skupšč ini SR Slovenije je, da 
ocenimo doseženo stopnjo uveljavitve teh zakonov s 
posebnim poudarkom na uresničevanju delegatskega 
sistema in delegatskih odnosov v SIS družbenih dejav- 
nosti. Na podlagi razprave bo skupščina sprejela 
usmeritve za odpravo morebitnih pomanjkljivosti v 
izvajanju teh zakonov. Hkrati bo gradivo skupaj s spre- 
jetimi usmeritvami podlaga za nadaljnjo obravnavo od- 
prtih vprašanj na posameznih področjih družbenih de- 
javnosti. 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: 
Medresorska delovna skupina v izvršnem svetu Skupšči- 
ne SR Slovenije v sodelovanju s Komisijo za spremljanje 
izvajanja zakona o združenem delu, skupščine SIS druž- 
benih dejavnosti na nivoju republike 
Rok obravnave: 
lil. trimesečje 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Rok pošiljanja delegatom: 
60 dni. 

18. Zakon o gozdovih 
Zakon je bil že obravnavan v prvi in drugi fazi zakono- 
dajnega postopka. 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: 
Republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
Predlog: 
II. trimesečje 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor obč in 
Družbenopolitični zbor 
Rok pošiljanja delegatom: 
45 dni. 
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19. Zakon o kulturnoumetniških dejavnostih in 
posredovanju kulturnih vrednot 
Zakon je bil že obravnavan v prvi in drugi fazi zakono- 
dajnega postopka. 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: 
Republiški komite za kulturo 
Predlog: 
I. trimesečje 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor obč in 
Družbenopolitični zbor 
Skupščina Kulturne skupnosti Slovenije 
Rok pošiljanja delegatom: 
45 dni. 

20. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o Službi družbenega knjigovodstva 
v SR Sloveniji 
Glede na spremembe v zveznem zakonu o Službi druž- 
benega knjigovodstva bo potrebno spremeniti in do- 
polniti tudi republiški zakon o Službi družbenega knji- 
govodstva v SR Sloveniji. 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: 
Republiški sekretariat za finance 
Predlog za izdajo z osnutkom: 
II. trimesečje 
Predlog: 
II. trimesečje 
Pristojen: 
Zbor združenega dela 
Rok pošiljanja delegatom: 
45 dni,- 

21. Zakon o letališč ih 
Zakon o letališč ih bo opredelil del letališke dejavnosti 
kot dejavnost posebnega družbenega pomena ter ure- 
dil odnose v samoupravni organiziranosti in povezano- 
sti izvajalcev In uporabnikov letaliških oziroma zračnih 
storitev. 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: 
Republiški komite za promet in zveze 
Predlog za izdajo: 
IV. trimesečje 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Rok pošiljanja delegatom: 
60 dni. 

22. Poroč ilo o izvajanju zakona o sistemu 
obrambe pred točo 
Poročilo bo vsebovalo prikaz realizacije izgradnje si- 
stema obrambe pred točo, oceno samoupravne organi- 
ziranosti in delovanja območnih skupnosti za obrambo 
pred točo, oceno zagotavljanja sredstev za izgradnjo, 
delovanje in vzdrževanje sistema obrambe pred točo, 
program za dokončanje Izgradnje sistema obrambe 
pred točo In 4ežave pri tem ter stališče do pobude za 
spremembo zakona o sistemu obrambe pred točo, ki jo 
je dala občina Laško. 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: 
Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora 
Rok obravnave: 
I. trimesečje 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Rok pošiljanja delegatom: 
45 dni. 

23. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o kmetijskih zemljišč ih 

24. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o združevanju kmetov 

25. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o dedovanju kmetijskih zemljišč  in 
zasebnih kmetijskih gospodarstev 

26. Zakon o preživninskem varstvu kmetov 
Skupščina SR Slovenije je ob obravnavi kmetijske 

problematike v letu 1982 sprejela ugotovitve, priporoč i- 
la in sklepe za izvajanje zakonov s področja kmetijstva 
(Ur. I. SRS, št. 9/82), v marcu 1983 pa je obravnavala 
uresničevanje tega akta in naložila izvršnemu svetu, 
da pripravi spremembe in dopolnitve zakonov s po- 
dročja kmetijstva. Na podlagi navedenih aktov bo po- 
trebno pri noveliranju zakonov posvetiti posebno po- 
zornost zlasti: ukrepom za preprečevanje oziroma 
zmanjševanje delitve kmetijskih zemljišč na podlagi 
prometa, darilnih pogodb in dedovanja, zlasti glede 
zemljišč zaščitenih kmetij; ukrepom za odpravo nepo- 
trebnih upravnih in drugih postopkov pri izvajanju me- 
lioracij in kosmacij; obveznostim, ki jih imajo glede 
kmetijske tržne proizvodnje in obdelave kmetijskih 
zemljišč z osebnim delom občani s statusom kmeta; 
ukrepom v zvezi z neobdelanimi ali slabo obdelanimi 
kmetijskimi zemljišč i; prehodu presežka kmetijskih 
zemljišč  in gozda nad zemljiškim maksimumom v druž- 
beno lastnino; uveljavljanju pravic in odgovornosti 
združenih kmetov za izvajanje s samoupravnim spora- 
zumom ali pogodbo sprejetih obveznosti pri uporabi 
druženih sredstev; prživninskemu varstvu kmetov s 
posebnim ozirom na obveznosti dedičev. V okviru spre- 
memb in dopolnitev zakona o dedovanju kmetijskih 
zemljišč bo izvršni svet posebej prouč il problematiko 
pravnega varstva tistih, katerih kmetije so z odlokom 
občinskih skupščin opredeljene kot zaščitene kmetije 
ter možnost take spremembe zakona, na podlagi kate- 
rih bi se zaščitene kmetije določale z individualnimi 
posamičnimi akti (izdanimi na podlagi odlokov skup- 
šč in občin), torej z akti, zoper katere bi občani imeli 
pravno varstvo. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakone pripravi: Republiški komite za kmetijstvo, goz- 
darstvo in prehrano 
Predlog za izdajo: III. trimesečje 
Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Rok pošiljanja delegatom: 45 dni. 

27. Poročilo o problematiki določb zakona o 
zdravstvenem varstvu, ki urejajo delo v 
podaljšanem delovnem času, dežurstvo in 
stalno pripravljenost 

Poročilo naj bi zajelo problematiko urejanja dežur- 
stva - še zlasti po sprejetju novele zakona o delovnih 
razmerjih - in predloge za pravno ureditev v bodoče. 
Pri tem bo potrebno upoštevati, da je pred Ustavnim 
sodiščem SR Slovenije v teku postopek za oceno 
ustavnosti navedenih določb zakona o zdravstvenem 
varstvu, kakor tudi potrebo po eventualnih spremem- 
bah zakonov, ki urejajo dežurstvo na drugih področjih. 
Predlagatelj: Izvršni svet skupščine SR Slovenije 
Poročilo pripravi: Republiški komite za zdravstveno in 
socialno varstvo 
Rok obravnave: I. trimesečje 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor obč in 
Rok pošiljanja delegatom: 45 dni. 

28. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o varstvu pred požarom 

Zakon je bil že obravnavan v prvi fazi zakonodajnega 
postopka. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
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Zakon pripravi: Republiški sekretariat za notranje za- 
deve 
Osnutek: I. trimesečje 
Predlog: II. trimesečje 
Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Rok pošiljanja delegatom: 45 dni. 

29. Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o 
varstvu zraka 

V skladu s sklepi Skupščine SR Slovenije ob obrav- 
navi Poročila o uresničevanju zakona o varstvu zraka 
in po prouč itvi vprašanja samoupravne organiziranosti 
In financiranja delovanja samoupravnih interesnih 
skupnosti za varstvo zraka v SR Slovniji je potrebno 
določbe zakona o varstvu zraka, ki se nanašajo na 
samoupravno organiziranost in financiranje Skupnosti 
za varstvo zraka ustrezno dopolniti in spremeniti. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: Republiški komite za varstvo okolja in 
urejanje prostora 
Predlog za izdajo: III. trimesečje 
Pristojna:Zbor združenega dela 
Zbor obč in 
Rok pošiljanja delegatom: 45 dni. 

30. Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti 
ter o urejanju pokopališč  

Zakon je bil že obravnavan v prvi fazi zakonodajnega 
postopka. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: Republiški komite za varstvo okolja in 
urejanje prostora 
Osnutek: I. trimesečje 
Predlog: III. trimesečje 
Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Rok pošiljanja delegatom: 45 dni 

II. DEL 

SOGLASJA K AKTOM, KI JIH SPREJEMA 
ZBOR REPUBLIK IN POKRAJIN 
SKUPŠČINE SFRJ V SOGLASJU 
S SKUPŠČINAMI SOCIALISTIČNIH 
REPUBLIK IN SOCIALISTIČNIH 
AVTONOMNIH POKRAJIN 
I. RAZVOJNA POLITIKA 

1. Resolucija o politiki uresničevanja 
družbenega plana Jugoslavije za obdobje 
od leta 1981 do leta 1985 v letu 1985* 
V skladu z zakonom o temeljih sistema družbenega 
planiranja in o družbenem planu Jugoslavije bi moral 
Zbor republik in pokrajin do konca leta 1984 sprejeti 
resolucijo o politiki uresničevanja družbenega plana 
Jugoslavije za obdobje 1981-1985 v letu 1985. V zvezi s 
tem bo Zvezni Izvršni svet do konca maja 1984 poslal 
Skupščini SFRJ poročilo o uresničevanju politike druž- 
benoekonomskega razvoja v preteklem obdobju s 
predlogom ukrepov za popolnejše uresničevanje te 
politike in z ocenami možnosti uresničevanja tega raz- 
voja v letu 1985, skupaj z ustreznim analitičnim in 
dokumentacijskim gradivom. 
Natančnejši roki za pripravo in sprejetje te resolucije 
bodo opredeljni v trimesečnem načrtu dela zbora. 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

• Obrazložitve vprašanj In aktov, ki so uvrščeni v II. del, so povzete iz osnutka programa Zbora rapubllk In pokrajin Skupščine SFRJ. 

2. Odlok o skupni devizni politiki Jugoslavije 
za leto 1985 
Odlok naj bi opredelil: politiko pospeševanja in vzpod- 
bujanja izvoza blaga in storitev in drugih oblik ekonom- 
skih odnosov s tujino; politiko uvoza; politiko varstva 
domače proizvodnje; politiko tečaja dinarja; politiko 
deviznih rezerv; politiko kreditnih odnosov 1 tujino; 
politiko usklajevanja medsebojnih odnosov s tujino; 
politiko usklajevanja medsebojnih odnosov republiških 
in pokrajinskih samoupravnih interesnih skupnosti za 
ekonomske odnose s tujino in politiko plač ilno bilančnih 
omejitev. 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

3. Odlok o ciljih in nalogah skupne emisijske 
in denarne politike in skupnih temeljev 
kreditne politike v letu 1985 
Skupščina SFRJ vsako leto določa cilje in naloge skup- 
ne emisijske politike glede globalnega obsega denar- 
ne mase, usmerjanja bančnih kreditov in namena deli- 
tve primarne emisije ter okvire skupne kreditnomone- 
tarne politike. 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor obč in 

4. Odlok o plač ilni in devizni bilanci 
Jugoslavije za leto 1985 
Po 24. členu zakona o deviznem poslovanju in kreditnih 
odnosih s tujino sprejema Skupščina SFRJ na podlagi 
predloga Zveznega izvršnega sveta enotno projekcijo 
plač ilne bilance in enotno projekcijo devizne bilance 
Jugoslavije hkrati s -sprejetjem skupne devizne poli- 
tike. 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

II. PRORAČUNSKA PORABA FEDERACIJE 

1. Zakon o določ itvi skupnega obsega 
proračunskih odhodkov federacije 
za leto 1985 
Ta zakon se sprejema v skladu z 285. členom ustave 
SFRJ in 41. členom zakona o financiranju federacije. 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

2. Odlok o določ itvi prihodkov od carin 
in drugih uvoznih davšč in, ki se v letu 1985 
odstopijo interesni skupnosti Jugoslavije 
za ekonomske odnose s tujino 
V skladu s 26. č lenom zakona o financiranju federacije 
in 83. č lenom zakona o deviznem poslovanju in kredit- 
nih odnosih s tujino bodo s tem odlokom določeni 
prihodki od carin in drugih uvoznih davšč in, ki se v letu 
1985 odstopijo Interesni skupnosti Jugoslavije za eko- 
nomske odnose s tujino za povrač ilo carin in drugih 
uvoznih davščin izvoznim organizacijam združenega 
dela. 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor obč in 

3. Odlok o določ itvi skupnega zneska deviz 
za potrebe federacije za leto 1985 

V skladu z zakonom o deviznem poslovanju in kreditnih 
odnosih s tujino bo s tem odlokom določen skupen 
znesek deviz za potrebe federacije za leto 1985. 
Pristojne: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
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III. ZAKONODAJNI DEL 
1. Zakon o spremembah in dopolnitvah 

zakona o financiranju federacije 
S spremembami in dopolnitvami tega zakona se pred- 
laga uskladitev potrošnje vseh koristnikov sredstev 
proračuna federacije z materialnimi možnostmi gospo- 
darstva in omogoča počasnejšo rast proračuna federa- 
cije od rasti družbenega proizvoda. Prav tako se s 
spremembami predlaga; da se onemogoči nastajanje 
obveznosti za proračun federacije, če za te niso zago- 
tovljena sredstva. 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor obč in 

2. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o Narodni banki Jugoslavije in 
enotnem monetarnem poslovanju narodnih 
bank republik in narodnih bank pokrajin 
S spremembami In dopolnitvami veljavnega zakona je 
potrebno regulirati vprašanja uvajanja informacijskega 
sistema narodnih bank, vprašanje stopenj, obveznih 
rezerv Narodne banke Jugoslavije, določitev odgovor- 
nosti narodnih bank za odobritev kreditov za nakup 
vrednostnih papirjev, odgovornost narodnih bank za 
opravljanje kontrolnih funkcij In za sprejemanje ukre- 
pov napram bankam in drugim finančnim organizaci- 
jam, odločanje Sveta guvernerjev, sankcije in sodelo- 
vanje Narodne banke Jugoslavije v postopku sankcije 
bank. 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor obč in 

3. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o jugoslovanski banki 
za mednarodno ekonomsko sodelovanje 
in o skupnih finančnih organizacijah 
Z zakonom je potrebno regulirati nekatera odprta vpra- 
šanja ustanovitve in poslovanja skupnih bank v Jugo- 
slaviji (status banke, devizni režim, sodelovanje doma- 
čega gospodarstva v investicijskih delih v tujini itd.). 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

4. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o deviznem poslovanju in kreditnih 
odnosih s tujino 
S spremembami in dopolnitvami veljavnega zakona 
bodo predložene konkretne rešitve za zagotavljanje 
trajnih virov sredstev za kreditiranje izvora kapitalnih 
dobrin v letu 1984 in rešitve, s katerimi se bo omogočil 
pravilen način in pogoji formiranja in koriščenja deviz- 
nih rezerv, s katerimi razpolaga Narodna banka Jugo- 
slavije. 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor obč in 

5. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o prometu blaga in storitev s tujino 
S spremembami in dopolnitvami veljavnega zakona bo 
predpisan rok zastaranja pregona treh let, kar dosedaj ni 
bilo predpisano. S tem bo ta zakon usklajen z zakonom o 
deviznem poslovanju in kreditnih odnosih s tujino in 
carinskim zakonom. 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor obč in 

6. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o opravljanju gospodarskih 
dejavnosti v tujini 
S spremembami in dopolnitvami veljavnega zakona bo 

predpisan rok zastaranja pregona za prekrške iz istih 
razlogov kot tudi za zakon o prometu blaga in storitev s 
tujino. 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor obč in 

7. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o vlaganju sredstev tujih oseb v 
domače organizacije združenega dela 
Zvezni izvršni svet je dostavil Zboru republik in pokrajin 
osnutek tega zakona 13. junija 1982 in so o njem zavzele 
stališča vse republiške in pokrajinske skupščine, razen 
Skupščine SR Slovenije, ki je odložila sprejem stališč , 
dokler se določena vprašanja v zvezi s tem ne obravna- 
vajo v pristojnih zveznih družbenih svetih. 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor obč in 

8. Zakon o izvajanju investicijskih del v tujini 
Ta zakon odreja izvajanje investicijskih del v tujini,.dogo- 
varjanje o skupnem nastopu na tujem trgu kot tudi 
pogoje in način poslovanja organizacij združenega dela, 
ki izvajajo investicijska dela v tujini. 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

9. Zakon o zagotavljanju sredstev železniškim 
transportnim organizacijam združenega 
dela za nakup tirnih vozil domače 
proizvodnje v letu 1984 in 1985 
S tem zakonom se bodo zagotovila sredstva železniškim 
transportnim organizacijam združenega dela za nakup 
tirnih vozil. 
Pristojna: 
Zbor združenega dela j 
Zbor občin 

10. Odlok o valorizaciji sredstev republik in 
avtonomnih pokrajin za leto 1983, določenih 
z zakonom o sredstvih za odpravljanje 
posledic katastrofalnega potresa, ki je 
prizadel območje SR Črne gore leta 1979 

11. Odlokoobveznostih republikin avtonomnih 
pokrajin za leto 1984, določenih zzakonom za 
odpravljanje posledic katastrofalnega 
potresa, ki je prizadel SR Črno goro leta 1979 
Odloka pod točko 10 in 11 se sprejemata na osnovi 
zakona o sredstvih za odpravljanje posledic katastorfal- 
nega potresa, ki je prizadel območje SR Črne gore leta 
1979 in v skladu z odlokom o določ itvi strukture sred- 
stev, ki sestavljajo temelje za valorizacijo sredstev za 
odpravljanje posledic katastrofalnega potresa, ki je pri- 
zadel SR Črno goro leta 1979. 

III. DEL 

VKLJUČEVANJE ZBOROV 
IN DELOVNIH TELES SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE V IZVAJANJE DELOVNIH 
PROGRAMOV ZBOROV SKUPŠČINE 
SFRJ GLEDE VPRAŠANJ, KI JIH ZBORA 
SKUPŠČINE SFRJ OBRAVNAVATA 
V SAMOSTOJNI PRISTOJNOSTI 

V delovnem programu Zbora republik in pokrajin in Zvez- 
nega zbora Skupščine SFRJ so navedene nekatere teme, 
katerih obravnava pomeni spremljanje uresničevanja sprejete 
politike in ugotavljanje stanja na določenem področ ju. Prav 
tako so v programih obeh zborov predlagane spremembe in 
dopolnitve nekaterih aktov. Ker gre za zadeve, ki sodijo v 
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samostojno pristojnost Zbora republik in pokrajin oziroma 
Zveznega zbora Skupščine SFRJ, se bo Skupščina SR Slove- 
nije vključevala v obravnavo teh zadev na predlog Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije, delovnih teles skupščine in 
zborov, SZDL, delegacije v Zboru republik in pokrajin in 
delegatov v Zveznem zboru. 
Med pomembnejše teme iz programa Zbora republik in 
pokrajin sodijo: m 
- Analiza in poroč ilo o uresničevanju družbenega plana Ju- 
goslavije za obdobje 1981-1985. leta v prvem polletju 1984. 
leta, s prvimi ocenami možnosti razvoja do konca 1984. leta 
(majska analiza); 
- Analiza o pogojih in možnostih dolgoročnega razvoja Ju- 
goslavije za obdobje od 1986-1995 oziroma za določena 
področja do leta 2000; 
- Dolgoročni družbeni plan Jugoslavije za obdobje od 
1986-1995 oziroma za določena področja do leta 2000; 
- Uresničevanje dologorčnega programa gospodarske stabi- 
lizacije; 
- Poroč ilo o uresničevanju projekcije plačilne in devizne 
bilance Jugoslavije v letu 1984; 
- Analiza uresničevanja politike hitrejšega razvoja gospodar- 
sko manj razvitih republik in najhitrejšega razvoja SAP Ko- 
sovo za obdobje od 1981-1985 v letu 1983 in prvih mesecih 
leta 1984; 
- Analiza uresničevanja določene politike cen in izvajanje 
sistema cen; 
- Analiza delovanja enotnega jugoslovanskega trga; 
- Poroč ilo o delovanju sistema blagovnih rezerv s ciljem 
zagotovitve boljše preskrbe trga; 
- Poročilo o uresničevanju ciljev in nalog skupne emisijske in 
denarne politike in skupnih temeljev kreditne politike; 
- Analiza zunanjetrgovinskih odnosov naše države z integra- 
cijskimi skupinami itahoda, vzhoda in deželami v razvoju; 
- Uresničevanje skupnega obsega odhodkov proračuna fe- 
deracije za leto 1985 
V programu Zveznega zbora so naslednje pomembnejše 
teme in akti, ki naj bi jih obravnavala delovna telesa skup- 
ščine in zborov oziroma na njihov predlog tudi zbori skup- 
šč ine: 

- Funkcioniranje enotnega jugoslovanskega trga; 
- Uresničevanje sistema družbenega planiranja; 
- Funkcioniranje in nadaljnje dograjevanje monetarno-kre- 
ditnega in bančnega sistema; 
- Izvajanje zakona o razširjeni reprodukciji in minulem delu; 
- Uresničevanje z Ustavo SFRJ določenih skupnih interesov 
v federaciji; 
- Uresničevanje delegatskih odnosov v delegatskem skup- 
šč inskem sistemu; 
- Uresničevanje odgovornosti v socialistični samoupravni 
družbi; 
- Analiza funkcioniranja političnega sistema socialističnega 
samoupravljanja v SFRJ; 
- Analiza o stanju, temeljnih problemih in osnovnih smereh 
nadaljnjega izboljševanja pravnega sistema SFRJ; 
- Mednarodni položaj in varnost SFRJ; 
- Cilji in naloge ter nadaljnja aktivnost SFRJ za izboljševanje 
mednarodnega ekonomskega sodelovanja na načelih gibanja 
neuvrščenosti; 
- Odnosi s sosednjimi državami; 
- Resolucija o uresničevanju ustavne zasnove v občini; 
- Resolucija o razvoju znanstvenega dela v SFRJ; 
- Resolucija o nadaljnji graditvi in izboljševanju pravnega 
sistema v SFRJ; 
- Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o temeljih 
kreditnega in bančnega sistema; 
- Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o temeljih 
sistema družbenega planiranja in o družbenem planu Jugo- 
slavije; 
- Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o ugotavljanju 
in razporejanju celotnega prihodka in dohodka; 
- Zakon o spremebah in dopoinitvah zakona o kazenskem 
postopku; 
- Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o gospodar- 
skih prestopkih; 
- Zakon o dopolnitvi zakona o pravdnem postopku; 
- Zakon o spremebah in dopolnitvah zakona o opravljanju 
zunanjih zadev iz pristojnosti zveznih upravnih organov in 
zveznih organizacij. 
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OPOMBE: 
« 
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