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UVOD
Program dela zborov Skupšč ine SR Slovenije za
leto 1985 izhaja iz položaja, funkcije in nalog, ki jih
ima Skupšč ina SR Slovenije kot organ družbenega
samoupravljanja in najvišji organ oblasti v okviru
pravic in dolžnosti republike in vsebuje naloge, ki
izahajo iz ustave SR Slovenije, družbenih planov,
drugih splošnih aktov in iz že določ ene politike
skupšč ine ter politike in dokumentov družbenopolitič nih organizacij. Program dela predstavlja enega
od bistvenih pogojev za uč inkovito delo skupšč ine,
njenih zborov in delovnih teles. Pri programiranju
dela je zato potrebno v največ ji meri zagotoviti
demokratič nost pri njegovi pripravi in sprejemanju,
uveljaviti nač elo kontinuiranega programiranja,
zagotoviti odprtost programa ter njegovo č imveč jo
povezanost in usklajenost s programi dela drugih
družbenih dejavnikov, ki sodelujejo v skupšč inskem
odloč anju. Pri tem je treba programirati realno in
zagotoviti prioriteto pri reševanju najbolj aktualnih
nalog. Zato se bomo morali ob obravnavi nalog, ki
bodo vključ ene v program, prvenstveno zavzemati,
da bo njihova vsebina skladna z usmeritvami, zajetimi v dolgoroč nem programu gospodarske stabilizacije. Osrednja pozornost naj bi bila torej usmer-

jena v uresnič evanju gospodarske in razvojne politike v letu 1985 in v naslednjem srednjeroč nem
planskem obdobju, k dograjevanju ekonomskega
sistema in mehanizmov ekonomske politike. Pri tem
si bo skupšč ina zlasti prizadevala, da bodo vsi
instrumenti gospodarskega sistema in ukrepi
gospodarske politike utrjevali ustavno vlogo
delavca, spodbujali združevanje dela in sredstev na
sartioupravnih osnovah, krepili enotnost jugoslovanskega trga ter da se bo dosledno uveljavljalo
nač elo dobrega gospodarjenja s sredstvi v družbeni
lastnini. Med pomembnimi nalogami v delu skupšč ine in njenih organov bo tudi opredeljevanje in
odpravljanje vzrokov za kopič enje administrativnih
nalog in opravil ter kot posledica teh narašč anje
števila dealvcev, ki opravljajo ta dela. Tako bo poleg
celovite analize o tej problematiki v prihodnje treba
restriktivno obravnavati vsak predpis tudi v tej
smeri, da ne bi prihajalo ponovno do nesprejemljivega administriranja.
Pri pripravi programa zborov Skupšč ine SR Slovenije za leto 1985 smo izhajali iz že sprejetih usmeritev, da naj bi Skupšč ina SR Slovenije v tem programskem obdobju obravnavala le tiste zadeve, ki
sodijo v njeno pristojnost in jih je potrebno nujno
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obravnavati in o njih odloč ati v letu 1985. Pri tem je
zlasti dan poudarek:
- uresnič evanju dolgoroč nega programa gospodarske stabilizacije. Skupšč ina SR Slovenije bo na
podlagi predlogov Izvršnega sveta Skupšč ine SR
Slovenije ter spremljanja izvajanja politike skupšč ine, tekoč e obravnavala akte, katerih spremembo oziroma dopolnitev bo terjalo sprotno uresnič evanje in uč inkovito izvajanje dolgoroč nega
programa gospodarske stabilizacije v republiki.
Aktivnosti, ki bodo potrebne za uresnič evanje programa stabilizacije, bo strokovno opredelila v periodič nih delovnih nač rtih ter vanje vključ evala celotno
problematiko, ki jo bo terjala tekoč a in razvojna
gospodarska politika;
- sprejemanju srednjeroč nih in dolgoroč nih
planskih dokumentov SR Slovenije in SFR Jugoslavije;
- pripravam in sprejemanju resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije in SFR
Jugoslavije za leto 1986;
- spremljanju uresnič evanja politike in aktov, ki
so bili sprejeti v Skupšč ini SR Slovenije v letošnjem
in preteklih letih;
- nadaljnji obravnavi zakonov, ki so bili programirani v sedanjem obdobju, vendar postopek sprejemanja še ni bil v celoti opravljen;
- zunanjepolitič nim
vprašanjem,
ki
so
pomembna za uresnič evanje vloge SR Slovenije pri
oblikovanju in izvajanju skupno dogovorjene zunanje politike SFRJ;
- obravnavi aktov zborov Skupšč ine SFR Jugoslavije, zlasti tistih, ki jih sprejema Zbor republik in
pokrajin v soglasju s-skupšč inami republik in socialistič nih avtonomnih pokrajin, spremljanju uresnič evanja teh aktov in politike, oblikovane v Skupšč ini SFR Jugoslavije in v drugih organih federacije.
Vsak zbor bo še posebej spremljal uresnič evanje
sklepov, sprejetih ob obravnavi posameznih
vprašanj ter vprašanj, ki so pomembna za njegovo
področ je in jih bo po potrebi uvršč al na dnevne
redne svojih sej.
V programu niso navedene zadeve, ki jih bodo
zbori glede na odprtost programa sproti uvršč ali v
periodič ne delovne nač rte. Tako bo potrebno v letu

I. DEL
TEME IN AKTI IZ PRISTOJNOSTI
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE
I. DRUŽBENOPOLITIČNI SISTEM
1. Analiza republiških predpisov z vidika
možnosti poenostavitve posameznih
administrativnih opravil
V analizi bo dan pregled tistih določb republiških predpisov, ki nalagajo upravnim organom ter temeljnim organizacijam združenega dela in drugim samoupravnim organizacijam in skupnostim določena strokovna, administrativna in druga pomožna opravila. Dani bodo tudi predlogi za
zmanjšanje strokovnih, administrativnih in drugih opravil.
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Gradivo pripravi: Republiški komite za zakonodajo
Rok obravnave: I. trimesečje

1985 obravnavati in sprejeti spremembe in dopolnitve volilnih zakonov, zakon o steč aju nad obratovalnicami samostojnih obrtnikov, katerega priprava je
odvisna od sprejema zveznega zakona, spremembe
ustreznih predpisov, ki bodo omogoč ili za določ ene
vrste proizvodov in storitev znižanje tarif posebnega
prometnega davka oziroma jih oprostiti plač evanja
teh davkov itd. Taka gradiva bodo morala v skladu s
poslovnikom skupšč ine najprej obravnavati pristojna delovna telesa, ki bodo ocenila, ali je
potrebno sprejeti predloge in ukrepe in na podlagi
tega predlagala obravnavo v zborih. Z več jo aktivnostjo delovnih teles na tem področ ju bi namreč
mnogo prispevali k razbremenitvi dela zborov, na
kar opozarjajo tudi delegati v razpravah na sejah
zborov.
V programu so zajete tudi teme in akti iz programa dela Zbora republik in pokrajin Skupšč ine
SFRJ. Drugi del programa vsebuje akte, ki jih bo
sprejemal Zbor republik in pokrajin Skupšč ine
SFRJ v soglasju s skupšč inami republik in skupšč inami socialistič nih avtonomnih pokrajin. Gre za
akte iz področ ja razvojne politike in nekatere
zakone, ki jih je treba glede na doseženo stopnjo
razvoja oziroma glede na sprejeta družbenopolitič na stališč a spremeniti oziroma dopolniti. Gre
dalje za zakone, s katerimi se izpolnjujejo mednarodne obveznosti oziroma finanč na vprašanja v zvezi
s financiranjem
negospodarskih investicij.
Seveda pa se bodo zbori in delovna telesa skupšč ine vključ evali tudi v izvajanje programa dela
Zbora republik in pokrajin Skupšč ine SFRJ glede
vprašanj, ki jih zbor obravnava in sprejama v svoji
pristojnosti. Prav tako se bodo zbori vključ evali v
izvajanje delovnega programa Zveznega zbora Skupšč ine SFRJ glede vprašanj, ki jih ta zbor obravnava
v svoji pristojnosti. Ta vprašanja bodo vključ ena v
program dela naknadno, ko bo pripravljen program
dela Zveznega zbora Skupšč ine SFRJ za leto 1985.
Ob tem pa ponovno poudarjamo, da je program
odprt za vse pobude, zlasti za pobude družbenopolitič nih dejavnikov, za obravnavo najaktualnejših
vprašanj, ki jih bo potrebno glede na oceno razmer
v republiki sproti obravnavati v skupšč ini in jih
vključ evati v periodič ne delovne nač rte zborov.

Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitič ni zbor
2. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona
o sistemu državne uprave in o izvršnem
svetu skupšč ine SR Slovenije ter
o republiških upravnih organih
Ob upoštevanju sprememb zveznega zakona o temeljnih
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 nekatere spremembe v zvezi s smotrnejšim uresnič evanjem samoupravnih pravnih pravic, obveznosti in odgovornosti delavcev v majhnih delovnih skupnostih, razporejanjem delavcev v skladu š potrebami organov ter razporejanjem vodilnih delavcev, ki po poteku časa, za katerega
so bili imenovani, niso ponovno imenovani, pa tudi spremembe nekaterih določb o delovnih razmerjih v skladu z
zakonom o delovnih razmerjih.
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
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Zakon pripravil: Republiški sekretariat za pravosodje in
upravo
Predlog za izdajo z osnutkom: III. trimesečje
Predlog: IV. trimesečje
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitič ni zbor
3. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona
o organizaciji in delovnem področ ju
republiških upravnih organov in republiških
organizacij ter samostojnih strokovnih služb
izvršnega sveta skupšč ine SR Slovenije
V skladu z ugotovitvami in stališči analize o uresnič evanju
družbene preobrazbe državne uprave bodo potrebne
spremembe v organizaciji republiške uprave v zvezi z
izločitvijo nalog, ki po svoji naravi ne sodijo med zadeve
državne uprave (odprava nekaterih republiških organizacij in sprememba opisov delovnih področij), v zvezi z
vključ itvijo inšpekcijskega nadzorstva v resorne republiške upravne organe (odprava republiških inšpektoratov kot
organov v sestavi) in v zvezi s koncentracijo nalog na istih,
sorodnih oziroma med seboj povezanih upravnih področjih (združitev nekaterih republiških upravnih organov in
republiških organizacij).
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Zakon pripravil Republiški sekretariat za pravosodje in
upravo
Predlog za izdajo z osnutkom: IV. trimesečje
Pristojni: Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitič ni zbor
4. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona
o pripravništvu, strokovnih izpitih
in izpopolnjevanju strokovne izobrazbe
delavcev v državni upravi in pravosodju.
V zakonu bodo spremenjene oziroma dopolnjene določbe, ki se nanašajo na trajanje pripravništva za diplomirane pravnike, ki se usposabljajo v pravosodnih organih, na
opravljanje strokovnih izpitov delavcev, ki niso pripravniki
ter na urejanje programa in organizacije pripravništva na
področju uprave in pravosodja z izvršilnimi predpisi.
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Zakon pripravi: Republiški sekretariat za pravosodje in
upravo
Predlog za izdajo z osnutkom: I. trimesečje
Predlog: III. trimesečje
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
.
«
Družbenopolitič ni zbor
5. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona
o samoprispevku
S spremembami in dopolnitvami zakona je potrebno določiti, da samoprispevka ne bi plačevali delavci in drugi
občan, katerih osebni dohodek ne presega z zakonom
določenega zajamč enega osebnega dohodka. Glede na
nov zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju bi
bilo potrebno v zakonu tudi določiti, da se samoprispevek
ne plačuje od pokojnin, ki so nižje od zneska najnižje
pokojnine za polno pokojninsko dobo.
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Zakon pripravi: Republiška uprava za družbene prihodke
Predlog za izdajo z osnutkom: I. trimesečje
Predlog: III. trimesečje
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitič ni zbor

6. Informacija o kršitvah družbene lastnine
in drugih pojavnih oblikah neodgovornega
odnosa do družbene lastnine in njenega
varstva
Ob obravnavi poročila o varnostnih razmerah je Skupščina
SR Slovenije zadolžila Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, da v letu 1985 pripravi celovito informacijo o kršitvah
družbene lastnine s predlogom usmeritve za spreminjanje
razmer glede odnosov do družbene, lastnine in njenega
varstva.
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Gradivo pripravi: Republiški sekretariat za pravosodje in
upravo v sodelovanju z Družbenim pravobranilcem samoupravljanja SRS
Rok obravnave: IV. trimesečje
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor obč in
Družbenopolitič ni zbor
7. Zakon o nepravdnem postopku
SR Slovenija na tem področju še ni sprejela celovitega
zakona, tako da redna sodišča ta postopek vodijo pretežno po pravnih pravilih predvojnega nepravdnega postopka, le deloma pa na podlagi posameznih procesnih zakonov. V zakonu bodo celovito urejena vprašanja na tem
področju.
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Zakon prip'ravi: Republiški sekretaria za pravosodje in
upravo
Predlog za izdajo: II. trimesečje
Osnutek: IV. trimesečje
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitič ni zbor
8. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona
o sodišč ih združenega dela
Zakon je potrebno uskladiti z novim zveznim zakonom o
sodiščih združenega dela, uveljavljenim 11. 9. 1984 in
dopolniti z nekaterimi novimi določbami glede pristojnosti sodišč združenega dela, sestave senatov, glede plačevanja stroškov ter nekatere procesne določbe glede posameznih vrst sodišč združenega dela.
Glede na povezanost nekaterih sprememb zakona o organizaciji in delovanjem posebnega sodišča združenega dela na področju stanovanjskega gospodarstva, ki mora biti
po zakonu ustanovljeno do 1. 7. 1985, bi bilo potrebno
spremembe in dopolnitve zakona uveljaviti še pred tem
rokom.
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Zakon pripravi: Republiški sekretariat za pravosodje in
upravo
Predlog za izdajo z osnutkom: I. trimesečje
Predlog: III. trimesečje
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitič ni zbor
9. Pregled uresnič evanja osimskih sporazumov
SFR Jugoslavija in Republika Italija sta po večletnih pogajanjih 10.11.1975 podpisali v Osimu sporazume, ki urejajo
mejna vprašanja, zaščito narodnih manjšin, govorijo o
razširitvi gospodarskega sodelovanja med obema državama (posebno še med obmejnima področjema), prometnih
povezavah in sodelovanju med pristanišči. V prihodnjem
letu bomo slavili 10-obletnico podpisa teh sporazumov.
Analiza naj bi vsebovala pregled uresnič enih nalog ter
zastoje pri uresnič evanju sporazumov ter smernice za
uspešno razrešitev še odprtih vprašanj (kot na primer
prosta industrijska cona, restitucija kulturnih dobrin in
alobalna zaščita slovenske narodnostne skupnosti v Italiji).
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
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Gradivo pripravi: Republiški komite za mednarodno sodelovanje
Rok obravnave: II. trimesečje
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitič ni zbor
10. Poroč ilo o položaju slovenskih narodnih
skupnosti v zamejstvu ter italijanske
in madžarske narodne skupnosti v SR
Sloveniji
. V letu 1985 poteka 30 let od podpisa Avstrijske državne
pogodbe, katere sopodpisnik je tudi Jugoslavija. Ocenili
bomo zlasti uresnič evanje te pogodbe z vidika uresnič evanja pravic slovenske narodne skupnosti na Koroškem.
Hkrati v letu 1985 poteka 10 let od sprejema Osimskih
sporazumov, ki poleg gospodarskih vprašanj urejajo tudi
zaščito slovenske narodne skupnosti v Italiji in italijan* ske pri nas. Zaradi celovite problematike pa je potrebno
obravnavati tudi položaj slovenske narodne skupnosti
na Madžarskem in položaj madžarske narodne skupnosti v SR Sloveniji.
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Gradivo pripravi: Republiški komite za mednarodno sodelovanje
Rok obravnave: II. trimesečje
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitič ni zbor
11. Informacija o pripravah na uvajanje
usmerjenega izobraževanja v visokem
šolstvu
Gradivo predstavlja oceno priprav za uvedbo novih
vzgojnoizobraževalnih programov v visokem šolstvu y
šolskem letu 1985/1986 z vidika zagotovitve pravočasnega razpisa za vpis v I. letnik višjih in visokih šol ter v
podiplomsko izobraževanje. Informacija bo ocenila tudi
skladnost vzgojnoizobraževalnih programov s programskimi zasnovami, pogoji za vpis, prehodnost in razmestitev programov, zagotovitev materialnih in kadrovskih
pogojev, samoupravno organiziranost ter družbenoekonomske odnose in družbenopolitič ne aktivnosti. Informacija bo vsebovala tudi stališča in predloge sklepov za
uresnič itev te družbeno pomembne naloge.
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in Izobraževalna skupnost Slovenije
Gradivo pripravita: Republiški komite za vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo iri Izobraževalna skupnost
Slovenije
Rok obravnave: I. trimesečje
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitič ni zbor
Skupščina izobraževalne skupnosti Slovenije
12. Zakon o pedagoški službi
Zakon je-potrebno uskladiti s predpisi o državni upravi, z
zakonom o svobodni menjavi dela in drugimi zakoni, 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 uresničevanja zakona o usmerjenem izobraževanju.
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Zakon pripravi: Republiški komite za vzgojo in izobraževanje
Predlog za izdajo: I. trimesečje
Osnutek: III. trimesečje
Predlog: IV. trimesečje
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
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13. Poroč ilo o uresnič evanju zakona
o družbenem sistemu informiranja
Namen poročila je prikazati uveljavljanje določil zakona
in izvajanje programa aktivnosti za njegovo uresnič evanje. Hkrati bo Skupščina SR Slovenije obravnavala dogovor o usklajenem razvoju, vzpostavljanju in povezovanju informacijskih sistemov za odločanje v SR Sloveniji.
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Gradivo pripravi: Republiški komite za informiranje
Rok obravnave: II. trimesečje
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitič ni zbor
14. Zakon o javnem obvešč anju
Zakon je bil že obravnavan v prvi in drugi fazi zakonodajnega postopka.
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Zakon pripravi: Republiški komite za informiranje
Predlog: I. trimesečje
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitič ni zbor
15. Zakon o sanitarni inšpekciji
Zakon je bil že obravnavan v prvi in drugi fazi zakonodajnega postopka.
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Zakon pripravi: Republiški komite za zdravstveno in
socialno varstvo
Predlog zakona: I. trimesečje
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitič ni zbor
16. Zakon o odvzemu in presaditvi delov
č loveškega telesa v zdravstvene namene
Zakon je bil že obravnavan v prvi fazi zakonodajneaa
postopka.
Predlagatelj: Izvršni svet skupščine SR Slovenije
Zakon pripravi: Republiški komite za zdravstveno in
socialno varstvo
Osnutek: II. trimesečje
Predlog: III. trimesečje
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Skupščina Zdravstvene skupnosti Slovenije
17. Zakon o spremembi zakona o določ enih
vprašanjih s področ ja varnosti železniškega
prometa
Po sklepu komisije za ugotovitev stanja varnosti v železniškem prometu na območ ju SR Slovenije je potrebno
dopolniti zakon v tej smeri, da se republiški prometni
inšpektorat zaveže za raziskave vseh izrednih dogodkov,
ki imajo težje posledice za zdravje potnikov in družbenega premoženja.
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Zakon pripravi: Republiški komite za promet in zveze
Predlog za izdajo: IV. trimesečje
Pristojna:
Zbor združeneg dela
Zbor občin
18. Spremembe in dopolnitve poslovnika
skupšč ine SR Slovenije
Gradivo je bilo že obravnavano v fazi osnutka.
Predlagatelj: Komisija za pripravo sprememb in dopolnitev poslovnika
Gradivo pripravi: Komisija za pripravo sprememb in
dopolnitev poslovnika
Rok obravnave: II. trimesečje
priloga poroč evalca

Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitič ni zbor
II. DRUŽBENOEKONOMSKI ODNOSI
IN RAZVOJ
1. Poroč ilo Izvršnega sveta Skupšč ine SR
Slovenije o uresnič itvi družbenega plana SR
Slovenije za obdobje 1981—1985 z analizo
izvajanja družbenega plana SR Slovenije
za obdobje 1981-1985 v letih 1981,1982,
1983,1984, in 1985 s prvo oceno možnosti
razvoja v letu 1986
Na podlagi 194. člena zakona o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu SR Slovenije mora Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije najpozneje do 15. 6. vsakega leta
predložiti Skupščini SR Slovenije poročilo o uresnič evanju plana ter svojo oceno možnosti za razvoj v tekočem in
naslednjem letu s predlogi potrebnih ukrepov.
»Majska analiza« bo vsebovala pregled uresnič evanja
srednjeročnega plana v preteklem obdobju, oceno uresnič evanja tega plana in lente resolucije v tekočem obdobju, prve pogoje in predpostavke razvoja v prihodnjem
letu, alternativne možnosti razvoja in materialne okvire
razvoja ter pobude za pripravo ukrepov ekonomske politike.
V skladu s sklepom Zbora združenega dela Skupščine SR
Slovenije z dne 7. 5. 1984 morata Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije in Gospodarska zbornica Slovenije ob obravnavi polletnega poročila o gospodarskih gibanjih v letu
1985 poročati tudi o izvajanju aktivnosti na področju zunanjetrgovinske mreže.
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Gradivo pripravita: Republiški komite za družbeno planiranje, Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje
Rok obravnave: III. trimesečje
Pristojni: Zbor združenega dela
Zbor obč in
Družbenopolitič ni zbor
Rok pošiljanja delegatom: 15. 6. 1985*
2. Globalna ocena uresnič evanja družbenega
plana SR Slovenije za obdobje 1981—1985
v letih 1981,1982,1983,1984 in 1985 ter
ocena možnosti razvoja v letu 1986
Gradivo predstavlja dopolnitev »majske analize« na podlagi dodatnih informacij in spoznanj o tokovih družbenoekonomskega razvoja. Hkrati ta ocena predlaga in čimbolj
vsestransko in strokovno argumentira predlagane smeri
rzvoja v prihodnjem letu in predstavlja neposredno podlago za pripravo resolucije.
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Gradivo pripravi: Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje,
Rok obravnave: IV. trimesečje
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitič ni zbor
Rok pošiljanja delegatom: 60 dni
3. Resolucija o uresnič evanju družbenega
plana SR Slovenije za obdobje 1986—1990
v letu 1986
Na podlagi 203. člena 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 uresničevanja
družbenega plana SR Slovenije za naslednje leto in jo s
* Rok pošiljanja gradiv delegatom |e naveden le v primerih, ko
bodo gradiva poslana v rokih, različnih od 45 dni.
priloga poroč evalca

4.

5.

6.

7.

8.

predlogom ukrepov posredovati Skupščini SR Slovenije.
V resoluciji bodo predlagane temeljne usmeritve glede
politike uresnič evanja družbenega plana SR Slovenije v
naslednjem letu ter naloge in ukrepe za uresnič evanje
ciljev in nalog iz dogovora o temeljih družbenega plana
SR Slovenije in plana na tistih področjih, kjer prihaja do
pomembnejših odstopanj od sprejetih obveznosti v dogovorih in v politiki uresničevanja družbenega plana.
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Resolucijo pripravi: Republiški komite za družbeno planiranje
Osnutek: IV. trimesečje
Predlog: IV. trimesečje
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitič ni zbor
Rok pošiljanja delegatom: 30. 10. 1985
Družbeni plan SR Slovenije za obdobje
1986-1990
Na podlagi odloka o pripravi in sprejetju družbenega
plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 (Ur. I. SRS, št.
6/84) je Izvršni svet Skupčine SR Slovenije dolžan predložiti Skupščini SR Slovenije osnutek omenjenega družbenega plana do 31. 5. 1985.
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
Družbenopolitič ni zbor
Rok pošiljanja delegatom: 60 dni
Dolgoroč ni plan SR Slovenije za obdobje
od ieta 1986 do 1995 oziroma za določ ena
področ ja do leta 2000
Gradivo je bilo že obravnavano v fazi osnutka.
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Gradivo pripravi: Republiški komite za družbeno planiranje
Predlog: II. trimesečje
Pristojni: Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitič ni zbor
Rok pošiljanja delegatom: 60 dni
Zakon o zaključ nem rač unu prorač una
SR Slovenije za leto 1984
V zakonu bo prikazana realizacija prihodkov in odhodkov
republiškega proračuna za leto 1984 s predlogom za
usmeritev morebitnih presežkov.
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Zakon pripravi: Republiški sekretariat za finance
Osnutek: II. trimesečje
Predlog: II. trimesečje
Pristojna: Zbor združenega dela
Zbor občin
Zakon o prorač unu SR Slovenije za leto 1986
V zakonu bodo osnovha izhodišča za oblikovanje republiške proračunske porabe v letu 1986 in sicer tako na
strani prihodkov kot na strani izdatkov.
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Zakon pripravi: Republiški sekretariat za finance
Predlog za izdajo z osnutkom: IV. trimesečje
Pristojna: Zbor združenega dela
Zbor občin
Poroč ilo o izvajanju sklepov, sprejetih
ob obravnavi poroč ila o uresnič evanju
odnosov v gospodarjenju z denarjem v
bankah
Skupščina SR Slovenije je ob obravnavi navedenega poročila zavezala vse organe in organizacije, ki opravljajo
nadzorno funkcijo, predvsem pa SDK in Narodne banke
S

Slovenije, da dosledno in enotno nadzorujejo uresnič evanje dogovorjene politike ter izvajanje sprejetih predpisov s
tega področja in o tem poročajo Skupščini SR Slovenije.
Predlagatelj: Narodna banka Slovenije, Ljubljanska banka-Združena banka, Jugobanka, Beograjska banka, SDK
Slovenije
Gradivo pripravijo: Narodna banka Slovenije, Ljubljanska
banka-Združena banka, Jugobanka, Beograjska banka,
SDK
Rok obravnave: IV. trimesečje
Pristojna: Zbor združenega dela
Zbor občin
9. Poroč ilo o izvajanju sklepov skupšč ine SR
Slovenije glede skladnejšega regionalnega
razvoja v SR Sloveniji
V skladu s sklepi zborov Skupščine SR Slovenije z dne 7.
5. 1984, bo izvršni svet ponovno poroč al o uresnič evanju
sklepov iz leta 1983 ter o izvajanju svojega programa
aktivnosti ter po potrebi predložil spremembo veljavnega
zakona.
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Gradivo pripravi: Komisija za pospeševanje skladnejšega
regionalnega razvoja v SR Sloveniji
Rok obravnave: III. trimesečje
Pristona: Zbor združenega dela
Zbor občin
10. Zakon o spremembah in dopolnitvah
zakona o davkih obč anov
Zakon je bil že sprejet v prvi in drugi fazi zakonodajnega
postopka.
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Zakon pripravi: Republiška uprava za družbene prihodke
Predlog: I. trimesečje
Pristojna: Zbor združenega dela
Zbor občin
11. Zakon o spremembah zakona o uvedbi in
stopnjah republiških davkov in taks
Z&kon je bil že sprejet v prvi in drugi fazi zakonodajnega
postopka.
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Zakon pripravi: Republiška uprava za družbene prihodke
Predlog: I. trimesečje
Pristojna: Zbor združenega dela
Zbor občin
12. Zakon o spremembah in dopolnitvah
zakona o obdavč itvi tujih oseb
Zakon je potrebno uskladiti z rešitvami iz medrepubliškega dogovora o temeljih davčne politike, s katerim je
med drugim predlagano poenotenje davčnih stopenj.
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Zakon pripravi: Republiška uprava za družbene prihodke
Predlog za izdajo z osnutkom: II. trimesečje
Predlog: III. trimesečje
Pristojna: Zbor združenega dela
Zbor obč in
13. Zakon o spremembah in dopolnitvah
zakona o davku na promet nepremič nin
Spremembe in dopolnitve zakona so potrebne zaradi
uskladitve z medrepubliškim dogovorom o usklajevanju
davčnega sistema in predvidenimi spremembami zakona
o kmetijskih zemljiščih.
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Zakon pripravi: Republiška uprava za družbene prihodke
Predlog za izdajo z osnutkom: I. trimesečje
Predlog: III. trimesečje
Pristojna:
Zbor združenega dela, Zbor občin
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14. Zakon o spremembah zakona o skladih
skupnih rezerv
Zaradi sprememb zveznega zakona o sredstvih rezerv,
po katerem se bodo skrčili nameni za uporabo združenih
sredstev rezerv v skladih skupnih rezerv (predvidoma se
ta sredstva ne bodo več uporabljala za pokrivanje izgub)
bo potrebno spremeniti tudi obstoječi republiški zakon.
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Zakon pripravi: Republiški sekretariat za finance
Predlog za izdajo z osnutkom: II. trimesečje
Predlog: III. trimesečje
Pristojna:
Zbor združenega dela, Zbor občin
15. Zakon o spremembah in dopolnitvah
zakona o upravnih taksah
Spremembe in dopolnitve zakona so potrebne zaradi
uskladitve z novim zakonom o tarifi zveznih upravnih
taks.
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Zakon priprayi: Republiška uprava za družbene prihodke
Predlog za izdajo z osnutkom: I. trimesečje
Predlog: II. trimesečje
Pristojna:
Zbor združenega dela. Zbor občin
16. Zakon o določ itvi stopenj in nekaterih
olajšav za davek iz dohodka temeljnih
organizacij združenega dela in delovnih
skupnosti v letu 1986 in 1987
V zakonu bo v skladu s sistemskim davčnim zakonom
določen podrobnejši davčni instrumentarij za leti 1986 in
1987. Z zakoknom bodo določene davčne stopnje in
nekatere olajšave (bodisi kot konkretizacija olajšav iz
sistemskega davčnega zakona bodisi kot dodatne olajšave glede na sprejeto tekoč o ekonomsko politiko).
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Zakon pripravi: Republiški sekretariat za finance
Predlog za izdajo z osnutkom: IV. trimesečje
Predlog: IV. trimesečje
Pristojna:
Zbor združenega dela, Zbor občin
17. Razvoj družbenoekonomskih odnosov
v samoupravnih interesnih skupnostih
materialne proizvodnje
Gradivo naj bi na podlagi analiz posamič nih dejavnosti
gospodarske infrastrukture povzelo temeljne ugotovitve,
podalo skupno oceno razvoja v samoupravnih interesnih
skupnostih materialne proizvodnje in usmeritev za nadaljnje delo na tem področju. Potrebno bo tudi analizirati, kako se v okviru samoupravnih interesnih skupnosti
materialne proizvodnje združujejo sredstva za financiranje dejavnosti posebnega družbenega pomena in predlagati ukrepe za izvedbo nalog na področju teh dejavnosti.
Predlagatelj: Gospodarska zbornica Slovenije
Gradivo pripravi: Gospodarska zbornica Slovenije
Rok obravnave: II. trimesečje
Pristojni:
Zbor združenega dela, Zbor občin
Družbenopolitič ni zbor
Rok pošiljanja delegatom: 60 dni
18. Poroč ilo o izvajanju zakona o zagotavljanju
in usmerjanju sredstev za usposabljanje
zemljišč za družbeno organizirano
kmetijsko proizvodnjo v obdobju 1982—1985
in zakona o zagotavljanju in usmerjanju
sredstev za intervencije v proizvodnji hrane
v obdobju 1982—1985
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Gradivo pripravi: Republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
priloga poroč evalca

Rok obravnave: II. trimesečje
Pristojna: Zbor združenega dela
Zbor občin
19. Zakon o zagotavljanju sredstev
za intervencije v proizvodnji hrane,
za usposabljanje zemljišč za družbeno
organizirano kmetijsko proizvodnjo in za
obrambo pred toč o za obdobje 1986—1990
Ker bosta 31.12.1985 prenehala veljati zakon o zagotavljanju in usmerjanju sredstev za intervencije v proizvodnji hrane in zakon o zagotavljanju in usmerjanju sredstev
za usposabljanje zemljišč za družbeno organizirano
kmetijsko proizvodnjo v obdobju 1982-1985, je potrebno zagotoviti ureditev teh področij tudi za naslednje
srednjeročno obdobje. Prav tako je potrebno v skladu s
sklepi Skupščine SR Slovenije zagotoviti tudi sredstva za
financiranje obrambe pred točo. Na podlagi novega zakona naj bi se torej na približno enak način zagotavljala
potrebna sredstva za navedene namene.
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Zakon pripravi: Republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Predlog za izdajo z osnutkom: II. trimesečje
Predlog: III. trimesečje
Pristojna: Zbor združenega dela
Zbor občin
20. Zakon o gozdovih
Zakon je bil že obravnavan v prvi in drugi fazi zakonodajnega postopka.
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Zakon pripravi: Republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Predlog: I. trimesečje
Pristojni: Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitič ni zbor
21. Poroč ilo o izvajanju zakona o varstvu
kmetijskih zemljišč pred spreminjanjem
namembnosti
V skladu s sklepi Skupščine SR Slovenije ob sprejemu
zakona, mora Izvršni svet poročati o izvajanju zakona in
o uskladitvi družbenih planov občin z njim.
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Gradivo pripravi: Republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Rok obravnave: IV. trimesečje
Pristojna: Zbor združenega dela
Zbor občih
22. Zakon o spremembah in dopolnitvah
zakona o kmetijskih zemljišč ih.
23. Zakon o spremembah in dopolnitvah
zakona o dedovanju kmetijskih zemljišč
in zasebnih kmetijskih gospodarstev
24. Zakon o spremembah in dopolnitvah
zakona o združevanju kmetov
25. Zakon o spremembah in dopolnitvah
zakona o preživninskem varstvu kmetov
Skupščina SR Slovenije je ob obravnavi kmetijske problematike v letu 1982 sprejela ugotovitve, priporočila in
sklepe za izvajanje zakonov s področja kmetijstva (Uradni list SRS, št. 9/82), v marcu 1983 pa je obravnavala
uresničevanje tega akta in naložila izvršnemu svetu, da
pripravi spremembe in dopolnitve zakonov s področfa
kmetijstva. Na podlagi navedenih aktov bo potrebno pri
noveliranju zakonov posvetiti posebno pozornost zlasti:
ukrepom za preprečevanje oziroma zmanjševanje delitve
kmetijskih zemljišč na podlagi prometa, darilnih pogodb
in dedovanja, zlasti glede zemljišč zaščitenih kmetjj;
ukrepom za odpravo nepotrebnih upravnih in drugih

postopkov pri izvajanju melioracij in komasacij; 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 zemljišči; prehodu presežka kmetijskih zemljišč in gozda nad zemljiškim maksimumom v družbeno lastnino; uveljavljanju pravic in odgovornosti združenih kmetov za izvajanje s samoupravnimi sporazumi ali pogodbo sprejetih obveznosti pri
uporabi družbenih sredstev; preživninskem varstvu kmetov s posebnim oziroma na obveznosti dedič ev. V okviru
sprememb in dopolnitev zakona o dedovanju kmetijskih
zemljišč bo izvršni svet posebej prouč il problematiko
pravnega varstva tistih, katerih kmetije so z odlokom
občinskih skupščin opredelejne kot zaščitene kmetije ter
možnost take spremembe zakona, na podlagi katerih bi
se zaščitene kmetije določale z individualnimi posamičnimi akti (izdanimi na podlagi odlokov skupščin občin),
torej z akti, zoper katere bi občani imeli pravno varstvo.
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Zakone pripravi: Republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Predlog za izdajo: I. trimesečje
Osnutek: III. trimesečje
Predlog: IV. trimesečje
Pristojno:
Zbor združenega dela
Zbor občin
26. Poroč ilo o izvajanju zakona o kumunalnih
dejavnostih posebnega družbenega
pomena
V letu 1985 se izteka prehodno obdobje za uveljavitev
novega sistema samoupravne organiziranosti in družbenoekonomskih odnosov na področju komunalnih dejavnosti, ki je bil določen z noveliranim zakonom. Poročilo
bo prikazalo uresničevanje aktivnosti posameznih, z zakonom določenih nosilcev, za izvajanje njihovih nalog,
obveznosti in odgovornosti. Podana bo tudi ocena stanja s predlogi ukrepov za nadaljnje uresnič evanje noveliranega sistema na področju komunalnih dejavnosti.
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Gradivo pripravi: Republiški komite za varstvo okolja in
urejanje prostora
Rok obravnave: IV. trimesečje
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitič ni zbor
27. Zakon o zagotavljanju sredstev za graditev
objektov
Zakon je bil že obravnavan v prvi in drugi fazi zakonodajnega postopka.
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Zakon pripravi: Republiški komite za industrijo in gradbeništvo
Predlog: II. trimesečje
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
28. Zakon o spremembah in dopolnitvah
zakona o stanovanjskem gospodarstvu
Zakon bo uredil tista vprašanja, ki pri izvajanju povzročajo v praksi največ težav in se nanašajo na izvajanje
družbeno usmerjene stanovanjske izgradnje, lastno udeležbo pri pridobitvi stanovanjske pravice, izterjavo stanarin in prispevkov lastnikov stanovanj in poslovnih prostorov v stanovanjskih hišah v družbeni lastnini, revalorizacijo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini,
apiortizacijo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni
lastnini ter na sredstva za raziskovalno dejavnost.
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Zakon pripravi: Republiški komite za varstvo okolja in
urejanje prostora
Predlog za Izdajo z osnutkom: I. trimesečje
Predlog: II. trimesečje

Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin.
29. Zakon o spremembah in dopolnitvah
obrtnega zakona
Zakon je bil že obravnavan v prvi fazi zakonodajnega
postopka.
Predlagate!]: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Zakon pripravi: Republiški komite za industrijo in gradbeništvo
Osnutek: II. trimesečje
Predlog: III. trimesečje
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitič ni zbor
30. Poroč ilo o uresnič evanju stališč in sklepov
Skupšč ine SR Slovenije o razvoju drobnega
gospodarstva
V skladu s sklepi zborov Skupščine SR Slovenije, Izvršni
svet bo pripravil poroč ilo o uresničevanju stališč in sklepov Skupščine SR Slovenije, sprejetih ob obravnavi gradiva »Razvoj drobnega gospodarstva«.
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Gradivo pripravi: Republiški komite za industrijo in
gradbeništvo
Rok obravnave: IV. trimesečje
Pristojni: '
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitič ni zbor
31. Zakon o organizaciji cestnega prevoza
Zakon bo določal glavne smernice za skladen razvoj in
delitev dela na tem področju, skladno z zahtevami gospodarstva in občanov. V zakonu bodo določeni temeljni
pogoji za organiziranje delovnih organizacij, ki bodo
opravljale prevozne storitve ob večjem sodelovanju uporabnikov 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
32. Poroč ilo o izvajanju zakona o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju
V letu 1983 so zbori Skupščine SR Slovenije sprejeli
navedeni zakon, ki na novo ureja pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Namen poroč ila je prikazati izvajanje zakona in izvedbenih aktov (statut skupščine Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja). Poročilo naj prikaže tudi materialni položaj upokojencev in invalidov.
Predlagatelj: Skupnost pokojninskega in invalidskega
zavarovanja SR Slovenije.
Gradivo pripravi: Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji.
Rok obravnave: I. trimesečje.
Pristojni:
•
Zbor združenega dela
Zbor obč in
Družbenopolitič ni zbor
Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije.
V obravnavi sodeluje: Republiška konferenca SZDL Slovenije
33. Zakon o spremembah in dopolnitvah
zakona o zdravstvenem varstvu
Zakon je bil že obravnavan v prvi fazi zakonodajneqa
a
postopka.
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Zakon pripravi: Republiški komite za zdravstveno in
socialno varstvo
Osnutek: II. trimesečje
Predlog: III. trimesečje
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Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Skupščina Zdravstvene skupnosti Slovenije
34. Zakon o spremembah in dopolnitvah
zakona o varstvu pri delu
Zakon o varstvu pri delu je bil sprejet 1974. leta. Glede na
napredek tehnologije in varstva pri delu ter naknadno
sprejetih pravilnikov s posameznih področij, ga je potrebno spremeniti. Z analizo o potrebnosti sprememb
zakona, je bilo že doslej ugotovljeno, da bo teh sprememb veliko, saj ima združeno delo vrsto pobud za
spremembo zakonodaje s področja varstva pri delu. Prav
tako bo potrebno že zaradi samoupravnega urejanja
zakon spremeniti tudi v tej smeri.
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Zakon pripravi: Republiški komite za delo
Predlog za izdajo: I. trimesečje
Osnutek: II. trimesečje
Predlog: IV. trimesečje
Pristojen: Zbor združenega dela
35. Zakon o zdravstvenem varstvu živali
Na področju te dejavnosti trenutno ni sistemskega zakona, ki bi urejal način uresnič evanja in uveljavljanja posebnega družbenega interesa in sestavo skupnih organov upravljanja veterinarskih organizacij združenega dela, kar je imelo za posledico, da soodločanje uporabnikov glede zadev posebnega družbenega pomena in drugi način uresničevanja posebnega družbenega interesa
ter v skladu z njim načini uresničevanja samoupravnih
pravic delavcev po določbi 51. člena ustave SRS, niso
bili v celoti uresnič eni. Zaradi navedenega je potrebno
sprejeti zakon o zdravstvenem varstvu živali, ki bo odpravil praznine in celovito obravnaval problematiko zdravstvenega varstva živali, družbenoekonomske odnose
med izvajalci in uporabniki na tem področju, določil
načela za samoupravno organiziranje delavcev na področju zdravstvenega varstva živali in druga vprašanja
na tem področju.
Ta zakon bo nadomestil zakon o veterinarski službi, ki je
iz leta 1965 in zakon o varstvu živali pred kužnimi boleznimi.
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Zakon pripravi: Republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Predlog za izdajo: I. trimesečje
Osnutek: II. trimesečje
Predlog: IV. trimesečje
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
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 družbenoekonomskem razvoju
in ekonomski politiki SFRJ v letu 1986*
V skladu z akonom o temeljih sistema družbenega planiranja in o družbenem planu Jugoslavije, mora Zbor republik
* Obrazložitve vprašanj in aktov, ki so uvrščeni v drugi del, so
povzete iz osnutka programa dela Zbora republik in pokrajin
Skupščine SFRJ.
priloga poroč evalca

in pokrajin do konca leta 1985 sprejeti resolucijo o družbenoekonomskem razvoju in ekonomski politiki v SFRJ v
letu 1986.
V skladu z navedenim zakonom bo Zvezni izvršni svet
dostavil Skupščini SFRJ:
- do 15. septembra temeljna vprašanja za določitev resolucije o družbenoekonomskem razvoju in ekonomski politiki v SFRJ v letu 1986 in najkasneje do 31. oktobra 1985
osnutek resolucije in »oktobrsko analizo« o izvajanju tekoče resolucije;
- do 25. decembra 1985. leta tekst predloga te resolucije
na osnovi usklajenih stališč v delovnih telesih zbora.
Natanč nejši oki za pripravo in sprejem te resolucije bodo
opredeljeni v trimesečnem načrtu dela zbora.
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitič ni zbor
2. Odlok o skupni devizni politiki Jugoslavije
za leto 1986 in projekcija plač ilne in devizne
bilance Jugoslavije za leto 1986
V skladu z 19. členom zakona o deviznem poslovanju in
kreditnih odnosih s tujino, skupno devizno politiko določa
Skupščina SFRJ za vsako leto skupaj z določanjem enotne ekonomske politike države za tekoče leto.
Z odlokom o skupni devizni politiki se določajo tudi okviri
in smernice za sprejemanje ukrepov za njeno izvajanje.
Skupna devizna politika vsebuje zlasti: politiko pospeševanja izvoza blaga in storitev; politiko uvoza; politiko
zaščite domače proizvodnje; politiko tečaja dinarja; politiko deviznih rezerv in zunanje likvidnosti; politiko kreditnih
odnosov s tujino in politiko plačilno-bilanč nih in deviznobilanč nih omejitev.
V skladu s 24. členom zakona o kreditnem poslovanju in
kreditnih odnosih s tujino, Skupščina SFRJ hkrati s tem
odlokom sprejema tudi projekcijo plačilne in devizne bilance Jugoslavije.
Pristojen: Zbor združenega dela
3. Odlok o ciljih in nalogah skupne emisijske
in denarne politike in skupnih osnov kreditne
politike v letu 1986
Skupščina SFRJ vsako leto določa cilje in naloge skupne
emisijske politike glede globalnega obsega denarne mase, usmerjanja banč nih kreditov in namena delitve primarne emisije ter okvire skupne kreditno-monetarne politike.
Pristojen: Zbor združenega dela
II. PRORAČUNSKA PORABA FEDERACIJE
1. Določ itev skupnega obsega prorač unskih
odhodkov federacije za leto 1986
Zbor bo obravnaval analizo izvajanja proračuna federacije
za leto 1985 in na podlagi temeljev politike družbenoekonomskega razvoja za leto 1986 do konca tega leta določil
skupen obseg proračunskih odhodkov federacije za leto
1986.
Zaradi tega in v skladu z 41. členom zakona o financiranju
federacije bo Zvezni izvršni svet do 30. septembra 1985
dostavil Skupščini SFRJ analizo izvajanja proračuna federacije za osem mesecev 1985. leta in predlog temeljev za
določitev skupnega obsega proračunskih odhodkov federacije za leto 1986 in najkasneje do 31. oktobra osnutek
zakona o določitvi skupnega obsega proračunskih odhodkov federacije za leto 1986.
Pristojna: Zbor združenega dela
Zbor občin
2. Odlok o določ itvi prihodkov od carin
in drugih uvoznih davšč in, ki se v letu 1986
odstopijo interesni skupnosti Jugoslavije
za ekonomske odnose s tujino
V skladu s 26. členom zakona o financiranju federacije in
83. členom zakona o deviznem poslovanju in kreditnih
odnosih s tujino bodo s tem odlokom določeni prihodki
priloga poroč evalca

od carin in drugih uvoznih davščin, ki se v letu 1986
odstopijo Interesni skupnosti Jugoslavije za ekonomske
odnose s tujino za povračilo carin in drugih uvoznih
davščin izvoznim organizacijam združenega dela.
Pristojna: Zbor združenega dela
Zbor občin
3. Odlok o določ itvi skupnega zneska deviz
za potrebe federacije za leto 1986
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 1986.
Pristojna: Zbor združenega dela
Zbor občin
III. ZAKONODAJNI DEL
1. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona
o jugoslovanski banki za mednarodno
ekonomsko sodelovanje in o skupnih
finanč nih organizacijah
S spremembami in dopolnitvami veljavnega zakona naj bi
se regulirala vprašanja, ki dosedaj niso dovolj urejena in
to predstavlja oviro za realizacijo ciljev v pogledu ustanavljanja skupnih bank. To se nanaša predvsem na postopek
ustanovitve skupne finanč ne organizacije, zagotovitev tujih sredstev in način njihovega koriščenja v državi in tujini,
financiranje projektov v tujini s krediti iz tujine, opravljanje vseh zadev v zvezi z vrednostnimi papirji, sistem planiranja, ustanovitev rezervnega fonda, organizacije skupne
finanč ne organizacije.
Pristojen: Zbor združenega dela
2. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona
o pokritju teč ajnih razlik, nastalih v bankah
v letih 1980,1981,1982 in 1983 na podlagi
spremembe teč aja dinarja in na podlagi
tekoč ega deviznega poslovanja bank
S spremembami in dopolnitvami navedenega zakona bo
predlagano pokritje tečajnih razlik nastalih v bankah v letu
1984 po načelu časovnih razmejitev v breme bodočega
dohodka v obdobju šestih let.
Pristojen: Zbor združenega dela
3. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona
o priložnostnih kovancih
S spremembami in dopolnitvami zakona bi se regulirala
vprašanja vezana za koriščenje prihodkov od prodaje priložnostnih kovancev za obeleževanje konkretnih dogodkov.
Razen tega bi se predlagale rešitve, ki so sedaj regulirane
v podzakonskih predpisih.
Pristojna: Zbor združenega dela
Zbor občin
4. Zakon o zadolževanju Narodne banke
Jugoslavije v tujini v letu 1985
Ta zakon omogoča, da se Narodna banka Jugoslavija
lahko zadolži v tujini v letu 1985 z rokom vračanja, daljšim
od enega leta. S tem bi se uresnič ili cilji finanč ne pomoči
iz tujine.
Pristojen: Zbor združenega dela
5. Zakon o poveč anju kapitala Mednarodne
banke za obnovo in razvoj
Zakon bo predlagal povečanje jugoslovanskega dela v
kapitalu Mednarodne banke za obnovo in razvoj
Pristojna: Zbor združenega dela
Zbor občin
6. Zakon o poveč anju jugoslovanskega dela
v kapitalu Mednarodne finanč ne korporacije
(IFC)
Zakon bo predlagal povečanje jugoslovanskega dela v
kapitalu IFC.
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Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
7. Zakon o garanciji federacije za obveznosti
po pogodbi o refinanciranju med Narodno
banko Jugoslavije in določ enimi drugimi
jugoslovanskimi banč nimi organizacijami,
kot obveznika in zastopnika poverjenika
in tujih komercialnih bank kot poverjenika
Tudi v letu 1985 bo potrebno izvršiti refinanciranje obveznosti, ki bodo v tem letu dospevale proti tujim komercialnim bankam, jugoslovanskim poverjenikom. Čeprav spremembe refinanciranja dosedaj še niso določene, bo garancija federacije sestavni del pogodbe.
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
8. Odlok o skupnem obsegu kreditov, ki jih
Narodna banka Jugoslavije najema v tujini
v letu 1985 po zakonu o zadolževanju
Narodne banke Jugoslavije v tujini
v letu 1985
S tem odlokom se določa obseg zadolževanja Narodne
banke Jugoslavije v letu 1985 v tujini, po zakonu o zadolževanju Narodne banke Jugoslavije v tujini v letu 1985.
Pristojen: Zbor združenega dela
9. Odlok o obveznosti republik in avtonomnih
pokrajin za leto 1986, določ enih z zakonom
o sredstvih za odpravljanje posledic
katastrofalnega potresa, ki je prizadel
SR Črno goro leta 1979
10. Odlok o valorizaciji sredstev, ki so jih
republike in avtonomni pokrajini plač ali
za leto 1985 za odpravljanje posledic
katastrofalnega potresa, ki je prizadel
SRČrno goro 1979
Odloka pod točko 3 in 10 se sprejmeta na osnovi zakona
o sredstvih za odpravljanje posledic katastrofalnega potresa, ki je prizadel območ je SR Črne gore leta 1979.
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
11. Zakon o spremembah in dopolnitvah
zakona o združevanju v skupnost
jugoslovanskih železnic
Spremembe in dopolnitve veljavnega zakona izhajajo iz
dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije, kjer je
predvidena obveznost, da se določi program ukrepov in
aktivnosti na področju samoupravne tehnološke organiziranosti na jugoslovanski železnici.
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
12. Zakon o spremembah in dopolnitvah
zakona o združevanju v skupnost
jugoslovanskih pošt, telegrafov in telefonov
Spremembe in dopolnitve tega zakona izhajajo iz dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije, kjer je predvidena obveznost, da se določi program ukrepov in
aktivnosti na področju samoupravne in tehnološke organiziranosti na jugoslovanski pošti, telegrafu in telefonu.
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
13. Zakon o izvajanju investicijskih del v tujini
K izdelavi tega zakona se je pristopilo zaradi posledic, ki
nastopajo zaradi nedograjenosti sistema, neodgovarjajoč e regulative, ki ureja to obliko ekonomskega poslova-

nja s tujino. Izvajanje investicijskih del v tujini je namreč
v skladu z veljavnimi določbami posameznih zakonov in
uredbe o izvajanju investicijskih del v tujini, tretirano kot
del blagovnega prometa ali nuđ enja storitev, ki se opravljajo s tujino, kjer so v večini primerov nosilci poslov
zunanjetrgovinske organizacije in le v redkih primerih
organizacije združenega dela, ki so za to registrirane. V
skladu z zahtevami stabilizacijske politike in še posebno
z zahtevo za širši in organiziranejši nastop za izvajanje
investicijskih del v tujini, zaradi povečanja deviznega
priliva, v pogojih povečanja konkurence tujih firm kakor
tudi potrebo zaposlovanja razpoložljivih kapacitet v
gradbeništvu, kaže na potrebo sprejema tega zakona.
Pristojen: Zbor združenega dela
14. Zakon o republikah in pokrajinah,
ki se smatrajo gospodarsko manj razvite
v obdobju od 1986-1990
S tem zakonom se bo določilo, katere republike in pokrajine se bodo smatrale gospodarsko manj razvite v
obdobju od 1986-1990.
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
15. Zakon o zagotovitvi sredstev za financiranje
programa razvoja službe kontrole letenja
v obdobju od leta 1985-1990
S tem zakonom se bodo zagotovila sredstva za realizacijo programa razvoja službe kontrole letenja za obdobje
od leta 1985-1990.
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
16. Zakon o spremembah in dopolnitvah
zakona o deviznem poslovanju in kreditnih
odnosih s tujino
S spremembami in dopolnitvami veljavnega zakona se
bo devizni sistem uskladil s temelji trajno opredeljenih
predvidevanj v dolgoročnem programu ekonomske stabilizacije.
Pristojen: Zbor združenega dela
17. Zakon o spremembah in dopolnitvah
zakona o obdavč evanju prometa blaga
in storitev
S spremembami in dopolnitvami veljavnega zakona se
bo izvršila dograditev davčnega sistema v skladu z opredelitvami v dolgoročnem programu gospodarske stabilizacije, politiko cen in stabilizacije tržišča kakor tudi v
skladu z izvajanjem politike splošne družbene potrošnje.
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
18. Zakon o spremembah in dopolnitvah
zakona o sredstvih rezerv
Potreba za spremembe in dopolnitve tega zakona izhaja
iz rešitev v antiflacijskem programu, s katerim se predvideva transformacija fondov skupnih rezerv družbenopolitič nih skupnosti v institucije za izplačevanje zmanjšanih osebnih dohodkov v organizacijah, ki so začasno
nelikvidne.
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
'19. Zakon o stalnih sredstvih fonda federacije
za kreditiranje hitrejšega razvoja
gospodarsko nerazvitih republik
in avtonomnih pokrajin od leta 1986—1990
S tem zakonom se določa višina stopnje in način oblikovanja stalnih sredstev fonda federacije za kreditiranje
hitrejšega razvoja gospodarsko nerazvitih republik in
avtonomnih pokrajin za srednjeročno obdobje od leta
1986-1990.
priloga poroč evalca
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Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitič ni zbor
20. Zakon o dopolnilnih sredstvih republik
in avtonomnih pokrajin v obdobju od leta
1986-1990
S tem zakonom se določa politika dopolnilnih sredstev
republikam in avtonomnim pokrajinam, ki se smatrajo
gospodarsko manj razvite za financiranje družbenih in
drugih služb.
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
21. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona
o fondu federacije za kreditiranje hitrejšega
razvoja gospodarsko manj razvitih republik
in avtonomnih pokrajin
S spremembami in dopolnitvami veljavnega zakona se
bo realizirala politika hitrejšega razvoja gospodarsko
manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin.
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitič ni zbor
22. Zakon o razdelitvi sredstev fonda federacije
za kreditiranje hitrejšega razvoja
gospodarsko manj razvitih republik
in avtonomnih pokrajin v obdobju od leta
1986-1990
S tem zakonom bodo določeni kriteriji, merila in način
razdelitve navedenih sredstev.
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitič ni zbor

priloga poroč evalca

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 Zveznega zbora Skupščine SFRJ so navedene nekatere teme,
katerih obravnava pomeni spremljanje uresnič evanja sprejete
politike in ugotavljanje stanja na določenem področju. Prav
tako so v programih obeh zborov predlagane spremembe in
dopolnitve nekaterih aktov. Ker gr,e za zadeve, ki sodijo v
samostojno pristojnost Zbora republik in pokrajin oziroma
Zveznega zbora Skupščine SFRJ, se bo Skupščina SR Slovenije vključ evala 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:
- Poročilo Zveznega izvršnega sveta o uresničevanju resolucije o družbenoekonomskem razvoju in ekonomski politiki
SFRJ za leto 1985 s prvo oceno razvoja v prihodnjem letu;
- poročilo o uresnič evanju skupne devizne politike in
projekcije plačilne in devizne bilance Jugoslavije za leto 1985;
- analiza uresnič evanja politike" hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in najhitrejšega razvoja SAP
Kosova v letu 1984 in prvih mesecih leta 1985;
- analiza pogojev in možnosti hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosova v pogojih uresnič evanja dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije;
- analiza rezultatov samoupravnega združevanja dela in
sredstev organizacij združenega dela socialistič nih republik
in socialistič nih avtonomnih pokrajin z organizacijami združenega dela v gospodarsko manj razvitih republikah in SAP
Kosova, vzrokov zaostajanja in predlogov aktivnosti in ukrepov za pospeševanje tega procesa;
- družbeni plan Jugoslavije za obdobje 1985—1990;
- poročilo o izvajanju prve etape dolgoroč nega programa
ekonomske stabilizacije s področja agrokompleksa;
- spremljanje izvajanja novega sistema družbene kontrole
cen;
- analiza izvajanja določene politike cen;
- analiza o delovanju enotnega jugoslovanskega tržišča;
- poročilo o delovanju sistema blagovnih rezerv v funkciji
zagotavljanja boljše založenosti tržišča;
- devizni priliv in odliv ter stanje devizih rezerv države;
- uresnič evanje dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije na področju turistič nega gospodarstva.
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OPOMBE:

priloga poroč evalca

