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Pričetek seje ob 9.10 

Predsednik Emil Tomažič: Tovarišice in tovariši delegati! Pričenjam 
72. sejo Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije, ki je bila sklicana na 
podlagi prvega odstavka 97. člena poslovnika Skupščine. 

Najprej bomo izvolili Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna 
vprašanja za današnjo sejo zbora in verificirali pooblastila. 

V verifikaoijsko komisijo predlagam naslednje delegate: za predsednico 
Ireno Kernel, za člana Vojteha Cestnika in Matijo Zgajnarja. 

Zeli kdo o tem predlogu razpravljati? (Ne.) Prosim, da se o njem izrečemo! 
Kdor je za predlagane delegate, naj prosim glasuje! (Vsi delegati glasujejo za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so bili v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna 
vprašanja za današnjo 72. sejo Zbora združenega dela izvoljeni delegati v pred- 
laganem sestavu. 

Prosim verifikacijsko komisijo, da se sestane in pripravi poročilo za zbor1. 
Predlagam, da bi mi nekdo izmed delegatov pomagal pri vodenju današnje 

seje. Predlagam, da bi to delo opravljal tovariš Brane Kozamernik. Se delegati 
s tem predlogom strinjate? (Delegati se strinjajo.) Prosim tovariša Branka Koza- 
mernika, da se mi pridruži. 

Na sejo zbora so k posameznim točkam dnevnega reda vabljeni predstav- 
niki: Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, Republiškega sveta Zveze sindi- 
katov Slovenije, Republiške konference Socialistične zveze Slovenije, Gospo- 
darske zbornice Slovenije, Samoupravne interesne skupnosti SR Slovenije za 
ekonomske odnose s tujino, Narodne banke Slovenije, Ljubljanske banke — 
Združene banke Ljubljana, Službe družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji, 
Beogradske banke — Temeljne banke Ljubljana, Jugobanke — Temeljne banke 
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Ljubljana, Zveze obrtnih zadrug Slovenije, Zadružne zveze Slovenije, Zveze 
stanovanjskih skupnosti Slovenije, Zveze vodnih skupnosti Slovenije, Zveze 
kmetijskih zemljiških skupnosti Slovenije in Sveta za preventivo in vzgojo 
v cestnem prometu. 

Na sejo zbora so vabljeni še predsedniki odborov našega zbora člani 
delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine 
SFRJ, delegati iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFRJ ter poro- 
čevalci odborov in komisij, in sicer Marija Masnec, poročevalka Odbora za 
družbenopolitični sistem, Branko Kozamernik, poročevalec Odbora za stano- 
vanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja, Alfonz Efel, poročevalec Od- 
bora za družbenoekonomske odnose, Franc Vičar, poročevalec Odbora za druž- 
benoekonomski razvoj, Francka Herga, poročevalka Odbora za finance, Franc 
Krabonja, poročevalec Odbora za agrarno politiko, Dušan Zorž, poročevalec 
Komisije za pravosodje, Tomaž Kavčič, poročevalec Komisije za volitve, ime- 
novanja in administrativne zadeve, Tone Kugonič, poročevalec Zakonodajno- 
pravne komisije in Jože Lesar, poročevalec skupine delegatov za proučitev 
samoupravnih sporazumov in statutov samoupravnih interesnih skupnosti s 
področja družbenih dejavnosti na območju republike. 

Prosim vse tiste delegate, ki nameravajo zastaviti delegatsko vprašanje 
da posredujejo ta vprašanja v pisni obliki že sedaj, da bi lahko z njimi sezna- 
nili Izvršni svet oziroma ustrezne republiške funkcionarje in jim na ta način 
omogočili, da dajo odgovore na zastavljena delegatska vprašanja že na da- 
našnji seji. 

Prav tako prosim vse delegate, ki nameravajo predložiti amandmaje k 
aktom, ki jih obravnavamo v zadnji fazi, da to store čimprej. 

Za današnjo sejo ste prejeli na klop seznam gradiv k posameznim aktom, 
zato teh gradiv ne bom posebej navajal. Prav tako ste za današnjo sejo prejeli 
na klop listo predstavnikov Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k po- 
sameznim točkam dnevnega reda, zato tudi teh pri obravnavi posameznih zadev 
ne bom posebej navajal. 

Prosim predsednico verifikacijske komisije, da poda poročilo. 

Irena Kernel: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Poročilo Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja Zbora 
združenega dela Skupščine SR Slovenije za 72. sejo, dne 27. 1. 1982 je naslednje. 

Zbor združenega dela šteje 150 delegatov. Za današnjo sejo je predložilo 
delegatska pooblastila 143 delegatov, in sicer: iz gospodarskega področja 87 de- 
legatov, s prosvetno-kulturnega področja 16 delegatov, iz socialno-zdravstvenega 
področja 12 delegatov, iz kmetijske dejavnosti 17 delegatov, iz obrtne in po- 
dobnih dejavnosti 5 delegatov, iz delovnih skupnosti državnih organov, druž- 
benopolitičnih organizacij in društev ter drugih delovnih skupnosti 5 delegatov, 
iz delegacij aktivnih vojaških oseb in civilnih oseb v službi v oboroženih silah 
SFRJ 1 delegat. 

Na današnji seji niso navzoči delegati z naslednjih področij oziroma okoli- 
šev: gospodarsko področje, 29. okoliš 1 delegat, 36. okoliš 2 delegata, skupaj 
3 delegati; prosvetno-kulturno področje, 1. okoliš 1 delegat, 5. okoliš 1 delegat, 
skupaj 2 delegata; socialno-zdravstveno področje, 1. okoliš 1 delegat; kmetijska 
dejavnost 4. okoliš 1 delegat. Skupaj je odsotnih 7 delegatov. 
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Komisija je pregledala vsa predložena pooblastila in ugotovila, da so vsa 
pooblastila v skladu z zakoni in ustavo SR Slovenije, zato predlaga, da Zbor 
združenega dela vsa predložena pooblastila verificira. Hvala! 

Predsednik Emil Tomažič: Želi kdo razpravljati o poročilu komisije? 
(Nihče.) 

Če ne, prehajamo na glasovanje. O poročilu bomo glasovali v celoti, ker 
nobeno pooblastilo ni sporno. Kdor je za potrditev poročila 'verifikacij sk,e komi- 
sije!, naj prosim glasuje! (Vsi delegati glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno potrdil poročilo Komisije za verifikacijo 
pooblastil in imunitetna vprašanja ter s tem verificiral pooblastila delegatov za 
72. sejo Zbora združenega dela. 

Prav tako ugotavljam, da lahko zbor veljavno odloča, ker je na seji navzoča 
večina delegatov. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na določitev dnev- 
nega reda današnje seje Zbora združenega dela. 

Z današnjim dnem začenjamo pri delu zbora uporabljati nove določbe po- 
slovnika Skupščine SR Slovenije. Obveščam vas, da je bil poslovnik objavljen 
v Uradnem listu SRS, št. 38, z dne 25. 12. 1981 in v Poročevalcu Skupščine 
SR Slovenije, v prilogi št. X. 

Dovolite, da vas pred določitvijo dnevnega reda opozorim na naslednje. 
99. člen poslovnika določa naslednje: »Dnevni red že sklicane seje zbora se 
lahko razširi le izjemoma, kadar je to nujno zaradi preprečevanja in odprav- 
ljanja večjih motenj v gospodarstvu, kadar to zahtevajo interesi ljudske 
obrambe, varstva ustavne ureditve, večje naravne nesreče, zaradi postopkov 
usklajevanja aktov, ki jih sprejema Skupščina SFR Jugoslavije in zaradi drugih 
izrednih potreb republike. 

Razširitev dnevnega reda seje zbora je treba posebej utemeljiti. O tem, ali 
se v dnevni red zbora uvrstijo zadeve, ki so bile predlagane zboru v obravnavo, 
odločijo delegati v zboru na seji zbora ob določitvi dnevnega reda. O vsaki 
predlagani razširitvi dnevnega reda seje zbora glasujejo delegati v zboru po- 
sebej.« 

Za današnjo sejo zbora sem predlagal tele razširitve: predlog zakona o 
spremembi in dopolnitvi zakona o zagotovitvi sredstev za financiranje inve- 
sticijskih del v dolini reke Beli Drim s poročilom delegacije naše Skupščine v 
Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ o poteku usklajevanja osnutka 
zakona, predlog zakona o kritju obresti in drugih stroškov iz naslova zadolžitve 
Narodne banke Jugoslavije v tujini za zagotovitev likvidnosti Jugoslavije v 
plačilih s tujino s poročilom delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru re- 
publik in pokrajin Skupščine SFRJ o poteku usklajevanja osnutka zakona, 
predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o tehničnih ovirah pri trgovanju, 
osnutek zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o zadolžitvi Narodne banke 
Jugoslavije v tujini za zagotovitev likvidnosti Jugoslavije v plačilih s tujino 
in osnutek odloka o sprejetju sprememb in dopolnitev družbenega plana Jugo- 
slavije za obdabje 1981—1985 in o določitvi rokov za predložitev osnutka in 
predloga sprememb in dopolnitev tega plana Skupščini SFR Jugoslavije. 
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V vseh navedenih zadevah gre za akte, ki so v postopku usklajevanja v 
Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ. Razlogi so navedeni in menim, da 
lahko ocenimo, da je ta razširitev v skladu s poslovnikom Skupščine. 

Predlagam, da o vseh razširitvah glasujemo skupaj, razen, če delegati temu 
predlogu nasprotujete. Morda nasprotuje kdo temu, da glasujemo o razširitvah 
skupaj? (Ne.) Če ne, predlagam, da se na temelju 99. člena poslovnika zbor 
opredeli do predlaganih razširitev. Kdor je za razširitev dnevnega reda, naj 
prosim glasuje z dvigom roke! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da zbor soglaša s predlaganimi razširitvami dnevnega reda. 
Za razširitev dnevnega reda današnje seje sem predlagal tudi osnutek za- 

kona o zagotovitvi sredstev železniškim transportnim organizacijam združenega 
dela za nakup tirnih vozil domače proizvodnje. Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije predlaga, da se odloži razprava o tem osnutku, ker je potrebno v zvezi 
s to problematiko razpravljali še v Svetu gevernerjev Narodne banke Jugo- 
slavije. Razlogi za odložitev so podrobno navedeni v pismu Izvršnega sveta, 
ki ste ga prejeli danes. 

Želi v zvezi s to odločitvijo kdo razpravljati? (Ne želi.) 
Raziskovalna skupnost Slovenije prav tako predlaga, da se odložijo z dnev- 

nega reda samoupravni sporazumi o ustanovitvi in delovanju posebnih razisko- 
valnih skupnosti in statuti posebnih raziskovalnih skupnosti za elektrokovinsko 
industrijo, gozdarstvo, lesarstvo, papirništvo in grafiko, trgovino, gostinstvo, 
turizem in drobno gospodarstvo, kemijo, tekstilno in usnjarsko predelovalno 
industrijo, energetiko, mineralne surovine in metalurgijo, kmetijstvo, živilstvo 
in veterinarstvo, zdravstvo in socialno varstvo, družbene dejavnosti, promet 
in zveze, graditeljstvo in družbeno infrastrukturo. 

Obveščam vas tudi, da je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije namesto 
predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o intervencijah v kme- 
tijstvu in porabi hrane predložil dva zakona, in sicer: predlog zakona o zagotav- 
ljanju in usmerjanju sredstev za usposabljanje zemljišč za družbeno organi- 
zirano kmetijsko proizvodnjo v obdobju 1982—1985 in predlog zakona o zago- 
tavljanju in usmerjanju sredstev za intervencije v proizvodnji hrane v ob- 
dobju 1982—1985 s predlogom, naj jih zbor obravnava na podlagi 306. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije. Razlogi za predlagano obravnavo so po- 
drobno navedeni. Obveščam vas, da je bil navedeni osnutek zakona obravnavan 
na seji 25. decembra lani, da je bilo v zvezi z intervencijami v kmetijstvu in 
porabi hrane danih več različnih predlogov, kar vse je prispevalo k temu, da 
se je priprava zakonov nekoliko podaljšala. Glede na različna stališča je bila 
potrebna konzultacija z odgovornimi družbenopolitičnimi subjekti, kar je tudi 
povzročilo, da so bili roki nekoliko skrajšani. Menim, da so glede na nujnost 
pospešitve izvajanja planskih nalog v kmetijstvu utemeljeni razlogi, da zakona 
obravnavamo na današnji seji. 

Glede na predlog dnevnega reda in spremembe, ki sem jih navedel, pred- 
lagam za današnjo sejo naslednji dnevni red: 

1. določitev dnevnega reda 72. seje Zbora združenega dela, 
2. odobritev zapisnikov 70. in 71. seje Zbora združenega dela, 
3. uresničevanje investicijske politike, 
4. sklepno poročilo o delu delovnega telesa za odobravanje investicijskih 

vlaganj skladno z 11. členom zakona o začasni prepovedi razpolaganja z delom 
družbenih sredstev za gradnjo in nakup določenih objektov in opreme v letu 1981, 
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5. predlog zakona o zagotavljanju in usmerjanju sredstev za usposabljanje 
zemljišč za družbeno organizirano kmetijsko proizvodnjo v obdobju 1982—1985, 

6. predlog zakona o zagotavljanju in usmerjanju sredstev za intervencije 
v proizvodnji hrane v obdobju 1982—1985, 

7. predlog zakona o varnosti cestnega prometa, 
8. osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih 

razmerjih, 
9. predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o rednih sodiščih z osnut- 

kom zakona, 
10. predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o samoupravnih sodiščih 

z osnutkom zakona, 
11. predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah obrtnega za- 

kona, 
12. samoupravni sporazum o ustanovitvi Raziskovalne skupnosti Slovenije 

in statut Raziskovalne skupnosti Slovenije, 
13. predlog odloka o določitvi števila sodnikov Vrhovnega sodišča SR Slo- 

venije, 
14. predlog odloka o določitvi števila namestnikov javnega tožilca SR Slo- 

venije, 
15. predlog programa dela Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije 

za leto 1982 s predlogom periodičnega delovnega načrta Zbora združenega dela 
za I. trimesečje 1982, 

16. osnutek zakona o temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja, 

17. predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o uporabi VII. člena splošnega 
sporazuma o carinah in trgovini in protokola k sporazumu o uporabi VII. člena 
splošnega sporazuma o carinah in trgovini, 

18. predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o zagotovitvi sredstev 
za financiranje investicijskih del v dolini reke Beli Drim, 

19. predlog zakona o kritju obresti in drugih stroškov iz naslova zadolžitve 
Narodne banke Jugoslavije v tujini za zagotovitev likvidnosti Jugoslavije v pla- 
čilih s tujino, 

20. predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o tehničnih ovirah pri trgo- 
vanju, 

21. osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o obdavčevanju 
proizvodov in storitev v prometu, 

22. osnutek zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o zadolžitvi Narodne 
banke Jugoslavije v tujini za zagotovitev likvidnosti Jugoslavije v plačilih s 
tujino, 

23. osnutek odloka o sprejetju sprememb in dopolnitev družbenega plana 
Jugoslavije za obdobje 1981—1985 in o določitvi rokov za predložitev osnutka 
in predloga sprememb in dopolnitev tega plana Skupščini SFR Jugoslavije, 

24. osnutek odloka o valorizaciji sredstev, ki so jih republike in avtonomni 
pokrajini plačale za leto 1980 za odpravo posledic katastrofalnega potresa, ki 
je prizadel območje SR Črne gore v letu 1979, 

25. osnutek dogovora o zagotavljanju sredstev za premostitev razlik, na- 
stalih zaradi različnih pogojev vpisa posojil in plasmajev sredstev Sklada 
federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih re- 
publik in avtonomnih pokrajin, 



8 Zbor združenega dela 

26. osnutek dogovora o posebnih ukrepih za uresničitev politike najhitrej- 
šega razvoja Socialistične avtonomne pokrajine Kosovo v obdobju 1981—1985, 

27. volitve in imenovanja, 
28. predlogi in vprašanja delegatov. 
Delegati iz Ptuja predlagajo dvodnevno sejo glede na veliko število točk 

dnevnega reda. Menim, da pri posameznih točkah dnevnega reda glede na 
vsebino ni pričakovati večjega števila razprav. O predlogu delegatov iz Ptuja 
se ne bi odločali že sedaj na začetku seje, temveč bi se o tem izrekli med 
sejo. K razpravi o predlogu dnevnega reda se je prijavil tudi tovariš Jože 
Gabrovšek, delegat Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 38. okoliš, 
Ljubljana-Siška. 

Jože Gabrovšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov s področja gospodarstva in kulturno-prosvetnega področja 
ter skupina za Zbor občin 38. okoliša Ljubljana-Siška sta ob obravnavi predloga 
zakona o zagotavljanju in usmerjanju sredstev za usposabljanje zemljišč za 
družbeno organizirano kmetijsko proizvodnjo in predloga zakona o zagotav- 
ljanju in usmerjanju sredstev za intervencije v proizvodnji hrane zavzeli 
naslednja stališča: 

Skupini delegatov se v načelu strinjata z intencijami vsebine predlaganih 
zakonov, vendar pa zaradi proceduralnih razlogov in zato, ker gre pri tem za 
nove materialne obveznosti, razprave v združenem delu in tudi v kmetijskih 
skupnostih pa niso bile mogoče, predlagamo umik teh zakonov z dnevnega reda 
današnje seje zbora. Obenem predlagamo, da se ta dva zakona uvrstita v dnevni 
red republiške Skupščine dne 24. februarja letos. K navedenemu zakonu smo 
pred sejo vložili tudi amandmaja k 3. in 4. členu zakona. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Slišali smo predlog delegatov iz občine 
L j ubij ana-Šiška. Prosim predstavnika Izvršnega sveta, da zavzame stališče in 
izrazi mnenje do predloga. Besedo ima Ivo Marenk, član Izvršnega sveta in 
predsednik Republiškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

Ivo Marenk: Tovariš predsednik, spoštovane tovarišice in tovariši 
delegati! Oba pristojna zbora sta 25. decembra preteklega leta obravnavala 
predlog za izdajo z osnutkom zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
intervencijah v kmetijstvu in porabi hrane. V tedanjih razpravah je bilo prisot- 
no stališče, naj se zakon čimprej sprejme, ker je potrebno nekatere zadeve, ki so 
nujen pogoj družbene reprodukcije na področju kmetijstva, čimprej inter- 
ventno urediti glede na to, da je eno leto že zamujeno. 

Pri tem je seveda razumljivo, da je po razpravi v pristojnih zborih Skup- 
ščine prišlo še do nekaterih pomembnih sistemskih dopolnitev v zakonski za- 
snovi, pri čemer pa je predlagatelj v celoti upošteval vsebino, ki je bila spre- 
jeta v pristojnih zborih. Vsebino prejšnjega zakona sedaj opredeljujeta dva 
zakona zaradi dejstva, da je en vir sredstev na tem področju osebni dohodek 
delavcev, drugi vir pa dohodek organizacij združenega dela. 

Zaradi dodatnih sistemskih proučitev je bila razprava še posebej skrbna, 
kar kaže na dejstvo, da je število amandmajev, ki so bili dani v skupščinskih 
odborih, izredno majhno. Ob upoštevanju časovne stiske, v kateri so delegati 
nesporno bili ob obravnavi obeh predlogov zakonov, so odbori ravno zaradi 
dejstva, da je potrebno zakona čimprej sprejeti in zagotoviti družbeno inter- 
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vencijo na tem področju, podprli predlog, da se oba predloga zakona obrav- 
navata na današnji seji obeh zborov Skupščine. 

V primeru uveljavitve predloga skupine delegatov z občine Ljubljana- 
Šiška moram opozoriti še na nekatera vprašanja vsebinske narave. 

1. Odložitev bi imela za posledico dodatno zvišanje stopenj davka in pri- 
spevka. Potrebna bi bila dodatna obremenitev za delovne ljudi, in to ne samo 
letos, temveč zaradi daljšega časovnega obdobja trajanja obeh zakonov tudi 
v nadaljnjem obdobju. 

2. Menim, da je vendarle potrebno upoštevati dejstvo, da je to področje 
v družbenem planu opredeljeno kot eno od prioritetnih področij družbene re- 
produkcije. Prav zaradi različnosti stališč so usklajevanja potekala izredno 
dolgo, zato menim, da bi nadaljnje odlaganje reševanja tega področja pred- 
stavljalo dodatne motnje. Ne drži ugotovitev v predlogu za odložitev zakonov 
z dnevnega reda, da gre za nove oziroma dodatne materialne obremenitve. 
Pri tem želim opozoriti na dejstvo v osnutku zakona, kjer so bile predvidene 
iste obremenitve samo različno locirane v osebnem dohodku. Hkrati pa moram 
opozoriti, da so te obremenitve že doslej bile vsaj deloma zajete v republiškem 
in občinskih proračunih, da ne govorim o tem, da so te obremenitve sestavni 
del bilance družbenih sredstev po družbenem planu oziroma dogovoru o temeljih 
plana in ne predstavljajo neznane obremenitve. Zato bi prav z vidika odprav- 
ljanja motenj v družbeni reprodukciji kazalo, da se ta dva zakona obravnavata. 

Posebej še opozarjam na to, kar sem rekel na začetku, da je bilo to vpra- 
šanje znano ob obravnavi osnutka zakona. V resoluciji, ki jo je ta Skupščina 
sprejela na sejah zborov 25. decembra 1981, je v točki III/l, poglavje »Proiz- 
vodnja hrane«, 4. odstavek izrecno napisano, da bodo sredstva za intervencije 
na področju kmetijstva zagotovljena z dopolnjenimi zakonskimi osnovami do 
konca januarja 1982. S tega vidika predlagam, da se predlog, ki je bil dan, 
ne sprejme. Hvala! 

Predsednik Emil Tomažič: Pozivam tudi ostale delegate, da se vklju- 
čijo v razpravo k predlogom delegatov iz občin Ljubljana-Šiška. K razpravi 
se prijavlja tovariš Imre Varju, delegat iz Ptuja. 

Imre Varju: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Nismo 
za umik oziroma smo za to, da se zakona danes obravnavata. V primeru, če bi 
bila zakona umaknjena z dnevnega reda, glede na to, da smo dali amandma, 
ta amandma potem velja kot vloženi amandma za obravnavo predloga zakona 
na naslednji seji. 

Predsednik Emil Tomažič: Se strinjate s tem, da ostaneta oba za- 
kona v obravnavi na današnji 72. seji Zbora združenega dela? (Da.) Amandma 
pa ostane v veljavi za obravnavo. 

Besedo ima tovariš Janko Muraus, 16. okoliš, gospodarsko področje, Ma- 
ribor. 

Janko Muraus: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Mariborski delegati se ne strinjamo, da bi danes umaknili z dnevnega reda ta 
dva zakona. Dovolite, da navedem razloge za to. 

Ves čas se v Mariboru zavzemamo, da je potrebno sredstva za dogovorjene 
prioritetne naloge, določene z družbenim planom, združevati po samoupravni 
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poti. 2e leta 1979 smo sprejeli sporazum, po katerem smo delovni ljudje zdru- 
ževali 0,26 % od osebnega dohodka in iz sredstev skupne porabe za dogovorjene 
programe v proizvodnji hrane. 

Res je, da smo v prvem letu namenjali večino sredstev predvsem za rejce 
živine, da so jo ti po dogovorjeni ceni dobavljali Tovarni mesnih izdelkov »Ko- 
šaki«, kar je pripomoglo k sanaciji izgube v Tovarni mesnih izdelkov v Ko- 
šakih. V zadnjih dveh letih pa se ta sredstva dosledno uporabljajo za vlaganje 
v proizvodnjo hrane. Prav sedaj zaključujemo sporazumevanje o aneksu k temu 
sporazumu, na osnovi katerega bomo zvišali stopnjo 0,26 na 0,50 iz osebnih 
dohodkov in iz sredstev skupne porabe. Iz teh sredstev bomo prispevali za 
vlaganje v integrirane prašičje farme v Mariboru, Ptuju, Cvenu, Rakičanu in 
podobno ter regresirali proizvodnjo žita in mleka. 

Moram povedati, da je za sprejem takšnega sporazuma potrebno veliko 
strokovne in politične aktivnosti ne glede na to, da smo v Mariboru uspeli po 
samoupravni poti združiti sredstva za te namene. Ne glede na to, da nam pred- 
loženi zakoni pomenijo oviro pri sprejemanju že omenjenega aneksa, češ da 
bodo sedaj sredstva zbrana za te namene iz dohodka, podpiramo sprejem za- 
kona. Menimo, da čeprav v večini občin ni bilo pripravljenosti in je bilo premalo 
spodbud za konkretne skupne programe republike, je končno le potrebno pri- 
stopiti k hitrejšemu uresničevanju prioritetnih nalog na področju kmetijstva. 
Zato predlagamo, da se oba zakona obravnavata danes. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Besedo ima tovariš Franc Fašalek, de- 
legat za kmetijsko področje, 7. okoliš, Murska Sobota. 

Franc Fašalek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Menim, da v tem trenutku ni čas, da bi kakorkoli razmišljali o umiku teh za- 
konov z dnevnega reda. V resolucijo smo zapisali, da bomo te zakone sprejeli. 
Planski dokumenti za obdobje 1981—1985 pa nas obvezujejo, da bomo čimveč 
hrane pridelali na domačih poljih. Menim, da je to eden od osnovnih pogojev, 
da bomo ta program oziroma ta plan uresničili tudi zato, ker vemo, koliko hrane 
moramo uvažati. Po drugi strani veliko sredstev združujemo tudi za energetiko 
in za druge potrebe in nenazadnje, mogoče povedano nekoliko preprosto, hrana 
nam je vsem potrebna. Hrana je dobrina, brez katere nobena druga proiz- 
vodnja, pa naj si bo industrijska ali kaka druga, ne more delati. 

Nazadnje lahko povem še to. Bodimo pridelovalci sami svoje hrane, da je 
ne bomo uvažali! Še več, če ne bomo sprejeli tega zakona, se ti programi, ki 
jih sedaj imamo, ne bodo uresničili. Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Želi še kdo razpravljati? Besedo ima po- 
ročevalec našega Odbora za agrarno politiko tovariš Franc Krabonja. 

Franc Krabonja: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Odbor za agrarno politiko našega zbora je razpravljal o predlogih obeh 
zakonov in ju predlaga v sprejem. Odlaganje ni mogoče spričo stanja v kme- 
tijstvu, kakršnega imamo danes. Vemo, da moramo zagotoviti vire sredstev 
za realizacijo nalog, sprejetih v srednjeročnem planu. Upam, da se zavedamo 
te naloge, zato je dolžnost vseh porabnikov hrane, da se temu ustrezno tudi 
obnašajo. Če bomo ravnali drugače, prevzemamo nase vso moralno in tudi ma- 
terialno odgovornost. 
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Predlagam, da delegati predloga zakonov sprejmemo, ker je od teh zakonov 
tudi odvisno pridelovanje hrane in usposabljanje zemljišč za večjo pridelavo 
ter s tem preskrba delovnih ljudi in občanov s hrano. 

Zato v imenu našega odbora in v svojem imenu predlagam, da zbor raz- 
pravlja o obeh predlaganih zakonih in ju tudi sprejme. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Zeli še kdo besedo? (Ne.) Ali delegat iz 
občine Ljubljana-Siška glede na razpravo in obrazložitev predstavnika ^vrš- 
nega sveta vztraja pri svojem predlogu? Besedo ima delegat 38. okoliša, Ljub- 
ljana-Šiška, Jože Gabrovšek. 

Jože Gabrovšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Ze pri predlogu o umiku teh dveh zakonov z dnevnega reda smo delegati iz 
občine Ljubljana-Siška povedali, da se v bistvu strinjamo z vsem, kar ta zakon 
vsebuje v svojih določilih, da pa smo na predvčerajšnji seji bili seznanjeni, 
da v razpravo o pripravi teh predlogov zakonov na primer zemljiška skupnost 
Ljubljana ni bila vključena in da so bile razprave v zvezi s tema zakonoma tudi 
na območju SR Slovenije pomanjkljive. V bistvu smo prav zaradi tega in zaradi 
obveznosti združenega dela predlagali umik zakonov z današnje seje. Imam 
sicer pooblastilo, da glasujem za umik, vendar predlagam, da o tem dokončno 
odloči zbor. 

Predsednik Emil Tomažič: Stališče delegacije vas sicer obvezuje, 
imate pa tudi pravico in dolžnost, da glede na argumente in nova spoznanja na 
sami seji zbora ravnate tako, kot menite, da je prav, ter o svojem ravnanju 
na zboru poročate skupini delegatov, ki vam je dala pooblastilo. 

Jože Gabrovšek: Potem predlog umikam! 

Predsednik Emil Tomažič: Dajem na glasovanje predlog dnevnega 
reda Kdor je za predlagani dnevni red, naj prosim glasuje z dvigom roke! (Vsi 
delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je dnevni red za današnjo sejo Zbora združenega dela so- 
glasno sprejet. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapis- 
nikov 70. in 71. seje zbora. 

Zapisnika ste prejeli. Obveščam vas, da so v zapisniku 71. seje zbora nastale 
tiskovne napake, in sicer na prvi strani v petem odstavku se številka 7 nado- 
mesti s številko 6. 

Na 12 strani se osmi odstavek spremeni tako, da se glasi: »Zbor je obrav- 
naval nato amandma Zbora občin k 18. členu tar št. 13, s katerim se je strinjal 
tudi odbor za finance našega zbora. Amandma se glasi: »Posebni republis i 
davek od plačil za storitve se ne plačuje od plačil za dajanje v najem ali pod- 
najem stvari, ki so namenjene domačim in tujim turistom.« Ta amandma smi- 
selno zajema tudi amandma Skupščine mesta Ljubljane. Amandma je zbor 
sprejel z večino glasov. 104 delegati so glasovali za, 15 delegatov je glasovalo 
proti, 9 delegatov pa se je glasovanja vzdržalo. 
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Še kd° kakšno PriPombo ali predlog za spremembo obeh zapisnikov' (Ne.) Le ne, potem ugotavljam, da sta zapisnika 70. in 71. seje Zbora združenega 
dela s temi popravki odobrena. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na uresničevanje 
investicijske politike. 

K tej točki ste prejeli poročilo Ljubljanske banke — Združene banke Ljub- 
ljana o izvajanju dogovorjene investicijske politike v prvih 10. mesecih lanskega 
leta, Informacijo Službe družbenega knjigovodstva — Centrala Ljubljana o 
uresničevanju usmeritve investicijske politike v letu 1981 in dodatek k tej infor- 

™a.ciAi; u£°t°vitve Beograjske banke — Temeljne banke Ljubljana, ugotovitve, 
stalisca m usmeritve Jugobanke - Temeljne banke Ljubljana glede izvajanja 
investicijske dejavnosti v letu 1981 in dodatno poročilo te banke. Danes ste 
prejeli stališče Izvršnega sveta naše Skupščine k tem poročilom. 

Vsa navedena poročila so predložena na podlagi sklepa, ki ga je naš zbor 
sprejel na seji 30. 9. 1981 ob obravnavi izvajanja investicijske politike v SR Slo- 
V,0nii1:V tem sklePu bil° Poleg zadolžitev bankam predlagano tudi občinskim s upscinam, zlasti pa zborom združenega dela, naj še pred obravnavo osnutkov 
resolucij o politiki uresničevanja družbenega plana SR Slovenije v letu 1982 
razpravljajo in predlagajo sprejem ukrepov za odpravljanje vzrokov odstopanja 
od dogovorjene investicijske politike v temeljnih bankah. Nosilci posameznih 
investicijskih programov naj skupaj z upravljalci temeljnih bank preverijo 
skladnost svojih predlogov s planskimi akti ustreznih družbenopolitičnih skup- 
nosti m s planskimi usmeritvami temeljnih bank ter o tem čimprej poročajo 
občinskim skupščinam, vključno z ukrepi, ki so jih sprejeli za uveljavitev nji- 
hove odgovornosti za uskladitev investicijskih odločitev s planskimi usme- 
ritvami. 
^ Ob preverjanju tega dela našega sklepa z dne 30. 9. lani z občinskimi skup- 
ščinami smo ugotovili, da je od 56 občinskih skupščin 9 občinskih skupščin 
obravnava!0 problematiko investicijske politike kot posebno točko. Vse ostale 
občinske skupščine pa so to problematiko obravnavate ob analizi gospodarskih 
gibanj za leto 1981, ali ob sprejemanju resolucij za leto 1982. 

Glede na to, da je takšna razprava bila v zborih združenega dela občinskih 
skupščin, lahko na današnji seji pričakujemo, da bodo delegati v svojih raz- 
pravah posredovah stališča ob obravnavi te problematike na zborih združenega 
dela občinskih skupščin. 

Na podlagi vseh dosedanjih razprav v zvezi s to problematiko je priprav- 
ljen predlog sklepa, ki ste ga danes prejeli in je lahko tudi predmet današnje 
razprave. J 

Predlagam, da pri tej točki dnevnega reda imenujemo skupino delegatov, 
ki naj po končani razpravi predlaga morebitne spremembe in dopolnitve sklepa,' 
ki ste ga dobili. V to skupino delegatov predlagam tovariša Franca Vičarja' 
poročevalca Odbora za družbenoekonomski razvoj, Tomislava Majerja, delegata 
1. okoliša, Celje in Jožeta Sedelšaka iz 27. okoliša — Ravne na Koroškem. 

Zeli kdo o predlogu za sestav skupine delegatov razpravi jati? (Ne.) Če ne, 
prosim, da o tem glasujemo. Kdor je za predlagano skupino, naj prosim glasuje' 
(Vsi delegati glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je skupina delegatov potrjena v predlaganem sestavu. 
Zeiijo predlagatelji poročil besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Andrej Le- 

vičnik, generaini direktor Službe družbenega knjigovodstva SR Slovenije. 
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Andrej Levičnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Informacijo o uresničevanju usmeritev investicijske politike v letu 1981, 
ki je predmet obravnave današnje seje Skupščine, je Služba družbenega knjigo- 
vodstva pripravila v novembru na podlagi 10-mesečnih podatkov gibanja inve- 
sticijske porabe. Od tedaj sta minila že dva meseca, zato lahko podamo že neko- 
liko celovitejšo oceno uresničevanja začrtanih usmeritev investicijske politike 
v letu 1981. Na voljo so namreč že dokončni podatki o obsegu in strukturi 
investicijskih objektov, ki so se začeli graditi do vključno decembra. Opravljene 
pa so že tudi prve ocene o obsegu plačil za investicije v letu 1981. 

Na področju plačil za investicije se tudi v zadnjih dveh mesecih lanskega 
leta dinamika ni bistveno spremenila. Sodeč po obsegu plačil za investicije 
iz lastnih sredstev uporabnikov družbenih_sredstev — ta plačila predstavljajo 
okoli 60 odstotkov celotnih plačil, podatke pa imamo že za december lanskega 
leta — je tudi v letu 1981 zadržana približno ista dinamika plačil za investicije, 
kot je bila dosežena vil mesecih leta 1981. To pomeni, da je obseg investicij- 
skih plačil v letu 1981 za okoli 12 do 13 odstotkov višji od obsega plačil pre- 
teklega leta; od tega: gospodarske investicije za okoli 10 odstotkov, investicije 
v stanovanjsko dejavnost za okoli 30 odstotkov, druge negospodarske investicije 
pa za okoli 2 odstotka. Odmik od resolucijskih načrtov je predvsem pri go- 
spodarskih investicijah, saj so realno za več kot 20 odstotkov nižje kot leto prej, 
medtem ko naj bi bile po resoluciji le za okoli 3 odstotke. Investicije v stano- 
vanjsko dejavnost in druge negospodarske investicije so po oceni zelo blizu 
resolucijskim opredelitvam. 

Bolj celovite so tudi že ocene, v kolikšni meri je uveljavitev zakona o za- 
časni prepovedi razpolaganja z delom družbenih sredstev za gradnjo in nakup 
določenih objektov in opreme v letu 1981 vplivala na preusmeritev investicij- 
skih tokov. Za takšno oceno so na voljo podatki o obsegu in strukturi gradnje 
investicijskih objektov, ki se je pričela v zadnjih petih mesecih lanskega leta, 
torej v obdobju delovanja zakona. Od avgusta do decembra lanskega leta se je 
začelo graditi 522 investicijskih objektov v skupni predračunski vrednosti 4747 
milijonov dinarjev. Z uveljavitvijo zakona je prišlo do občutnega krčenja grad- 
nje, saj se je že v štirimesečnem obdobju pred uveljavitvijo zakona začelo 
graditi 587 investicijskih objektov v skupni predračunski vrednosti 11 046 mili- 
jonov dinarjev. Gradnja investicijskih objektov v stanovanjski dejavnosti v teh 
podatkih ni zajeta. 

Razlika med obema obdobjema je predvsem v skupni predračunski vred- 
nosti začetih investicijskih objektov in ne toliko v samem številu investicijskih 
objektov. Značilno je, da je v obdobju zadnjih petih mesecev izostala gradnja 
večjih investicijskih objektov, gradnja manjših pa se je nadaljevala v neokrnje- 
nem obsegu. Od 522 investicijskih objektov jih je kar 459 s predračunsko vred- 
nostjo, ki je nižja od 10 milijonov dinarjev. Njihov delež v skupni predračunski 
vrednosti pa predstavlja 32 odstotkov. Polovica teh investicijskih objektov se je 
začela graditi v elektrogospodarstvu, komunalnih dejavnostih, gozdarstvu ter 
prometu in zvezah. 

V strukturi začetih investicijskih objektov pa so tile osnovni premiki. V petih 
mesecih veljavnosti zakona se je začelo graditi 467 gospodarskih investicijskih 
objektov v skupni predračunski vrednosti 4127 milijonov dinarjev in 55 ne- 
gospodarskih investicijskih objektov v skupni predračunski vrednosti 620 mili- 
jonov dinarjev. Razmerje med gospodarskimi in negospodarskimi investicijskimi 
objekti, začetimi v omenjenem obdobju, znaša 87 :13. 
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Razmerja so bila v posameznih mesecih različna. V prvih dveh mesecih 
veljavnosti zakona se je gradnja investicijskih objektov, predvsem gospodar- 
skih, skrčila. Gradnja večjih gospodarskih investicijskih objektov je v teh dveh 
mesecih izostala predvsem zaradi začetka delovanja komisij za oceno investicij, 
zato je bilo razmerje med začetimi gospodarskimi in začetimi negospodarskimi 
investicijskimi objekti v razmerju 84 :16. 

V naslednjih dveh mesecih, v oktobru in novembru, se je obseg gradnje 
gospodarskih investicijskih objektov že začel nekoliko povečevati. V avgustu 
in septembru se je začelo graditi 218 investicijskih objektov v skupni pred- 
računski vrednosti 1389 milijonov dinarjev, v oktobru in novembru 193 investi- 
cijskih objektov v skupni predračunski vrednosti 2028 milijonov dinarjev. 

V oktobru in novembru so se začeli graditi predvsem gospodarski investi- 
cijski objekti. Razmerje med gospodarskimi in negospodarskimi investicijskimi 
objekti je bilo tedaj 95 : 5. V decembru pa se je začelo graditi 111 investicijskih 
objektov v skupni predračunski vrednosti 1330 milijonov dinarjev. Pri tem 
pa se je gradnja gospodarskih investicijskih objektov nadaljevala v enakem 
obsegu kot v prejšnjem mesecu. Hkrati pa so se začeli graditi tudi negospodarski 
investicijski objekti, predvsem za potrebe usmerjenega in osnovnega izobra- 
ževanja. Razmerje med gospodarskimi in negospodarskimi investicijskimi 
objekti, ki so se začeli graditi v decembru, je bilo zaradi tega le 77 : 23. 

Pomembnejši kot samo razmerje med gospodarskimi in negospodarskimi 
investicijskimi objekti pa so kvalitetni premiki znotraj gospodarskih investicij- 
skih objektov. Skupna vrednost gospodarskih investicijskih objektov, začetih 
v petmesečnem obdobju veljavnosti zakona, katerih gradnja je v skladu s te- 
meljnimi razvojnimi usmeritvami gospodarstva, znaša 3061 milijonov dinarjev, 
kar je približno 75 odstotkov predračunske vrednosti vseh gospodarskih inve- 
sticijskih objektov, začetih v tem obdobju. V štirih mesecih pred uveljavitvijo 
zakona pa je znašal ta delež le 55 odstotkov. 

Bistvene spremembe so tudi v strukturi gradnje teh tako imenovanih pred- 
nostnih investicijskih objektov. V petmesečnem obdobju po uveljavitvi zakona 
se ni začel graditi noben pomembnejši energetski objekt, zato je delež infra- 
strukturnih objektov v vseh gospodarskih investicijskih objektih v zadnjem 
petmesečnem obdobju celo manjši od obdobja pred uveljavitvijo zakona in znaša 
16 odstotkov, po uveljavitvi zakona pa 19 odstotkov. Delež gradnje vseh drugih 
prednostnih objektov pa je večji. Najbolj se je povečal delež predračunske 
vrednosti investicijskih objektov, namenjenih proizvodnji surovin in repro- 
dukcijskega materiala, od 10 na 19 odstotkov. Delež predračunske vrednosti 
investicijskih objektov za proizvodnjo hrane se je povečal od 6 na 10 odstotkov 
predračunske vrednosti, delež predračunske vrednosti izvoznih investicijskih 
objektov skupaj z objekti v dejavnostih s tehnološko intenzivno proizvodnjo 
pa se je povečal od 20 na 29 odstotkov predračunske vrednosti gospodarskih 
investicijskih objektov. 

Iz navedenih podatkov je torej razviden bistven kvalitetni premik v inve- 
sticijski gradnji po uveljavitvi zakona. Vendar pa bi v letošnjem letu morali 
še večjo pozornost nameniti izvoznim investicijskim objektom, saj bi ti inve- 
sticijski objekti ob zmanjšanih možnostih investiranja največ prispevali k ures- 
ničitvi materialnih okvirov razvoja. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Želi še kdo od predlagateljev poročil 
besedo? (Ne.) 
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Zeli besedo predstavnik Izvršnega sveta? (Ne.) Poročevalec odbora? (Ne.) 
Prehajamo na razpravo. Besedo ima tovariš Franc Kolmanič, delegat Zbora 

združenega dela za področje gospodarstva, 16. okoliš, Maribor. 

Franc Kolmanič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov s področja gospodarstva, 16. okoliša Maribor, je obravnavala 
poročilo o uresničevanju investicijske politike ter na podlagi sklepov in stališč, 
ki so jih zbori Skupščine občine Maribor sprejeli ob obravnavi poročila Kre- 
ditne banke Maribor o izvajanju investicijske politike, ugotovila, da je obseg 
novo začetih investicij na področju gospodarstva zelo majhen, da organizacije 
združenega dela ne razpolagajo z zadostnim številom programov, ki bi izpol- 
njevali prednostne kriterije ter da je razlog za tako stanje v neustrezni orga- 
niziranosti in razdrobljenosti strokovnih kadrov na področju razvoja, v ne- 
ustreznem nagrajevanju kreativnih in strokovnih delavcev in v premajhni pove- 
zanosti združenega dela z raziskovalnimi institucijami. 

Skupina poudarja, da je potrebno vztrajati pri taki poslovni politiki banke, 
da se bodo vse predvidene investicije načrtovale, usklajevale in izvajale na 
nivoju delovnih organizacij oziroma sestavljenih organizacij združenega dela. 

V zvezi s sklepi Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije glede pre- 
počasnega preoblikovanja bank v samoupravne finančne organizacije ter pre- 
počasnega uveljavljanja samoupravnih družbenoekonomskih odnosov v bankah 
zbori Skupščine občine Maribor in skupina delegatov ocenjujejo, da bodo mo- 
rali delegatsko sestavljeni organi upravljanja v bankah več prispevati k uveljav- 
ljanju delegatskih odnosov v bankah, da bi se tako hitreje demokratiziralo 
odločanje. 

Zato je Zbor združenega dela Skupščine občine Maribor predlagal delav- 
skim svetom temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti, da razpravljajo 
o uresničevanju delegatskih odnosov v bankah. Postavljena je bila tudi zahteva, 
da bi morale banke v večji meri spodbujati združevanje sredstev med organi- 
zacijami združenega dela, kot tudi v širšem slovenskem in jugoslovanskem pro- 
storu ter redno spremljati učinke investicijskih vlaganj tudi po aktiviranju 
in razpisu. 

Skupina delegatov tudi meni, da je potrebno v skladu s 5. točko sklepa, 
sprejetega ob obravnavi poročila o izvajanju investicijske politike v zborih 
Skupščine SR Slovenije 30. septembra 1981, vztrajati na takšnem obveščanju 
Službe družbenega knjigovodstva, da bodo informacije ne le statistična poročila 
o investicijah, ampak predvsem opozorila družbenopolitičnim skupnostim o od- 
stopanjih od dogovorjene investicijske politike oziroma o družbenoekonomskih 
odnosih in pojavih na področju investicijske politike. 

Menimo tudi, da ni mogoče posploševati velikega števila investicij z oceno 
razdrobljenosti, ker bo potrebno tudi v bodoče glede na različno strukturo 
gospodarstva in različno zastarelost opreme skrbeti za zamenjavo sedanje opre- 
me. Prav tako ne gre zanemarjati dejstva, da lahko z zmanjševanjem vlaganj 
na kratek rok dosežemo hitre učinke vlaganja. 

Pri ocenjevanju velikih in majhnih investicij je torej potreben selektivni 
pristop. Ob tem naj dodamo tudi, da veljavni informacijski sistem Službe druž- 
benega knjigovodstva v svojem pregledu investicij navaja tudi investicije, ki 
so že zdavnaj v gradnji zaradi formalno neizvedenih postopkov, kar seveda za- 
megljuje sliko o številu investicij v gradnji. 
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^Na koncu naj ponovno poudarimo, da predložena poročila še vedno niso 
takšna, da bi na osnovi njih lahko Zbor združenega dela Skupščine SR Slove- 
nije ugotovil, na katerih območjih in področjih so največja odstopanja. Takšna 
poročila vplivajo na ocene, ki so posplošene, izhajajo iz povprečij ter zadevajo 
vse in vsakogar. Hvala! 

Predsedujoči Branko Kozamernik: K razpravi se je prijavila tova- 
rišica Marija Masnec, delegatka Zbora združenega dela za področje gospodar- 
stva, 5. okoliš, Žalec. 

Marija Masnec: Tovariš predsedujoči, tovarišice in tovariši delegati! 
Na osnovi pripravljenih analiz o izvajanju investicij za leto 1980 in 1981 smo 
pripravili tudi v naši občini preglede najpomembnejših elementov vseh inve- 
sticij v letu 1980 in 1981. 

Podatki o investicijskih naložbah za leto 1981 kažejo, da je bilo skupaj 
v gradnji 36 investicij, od tega 23 gospodarskih ter 13 negospodarskih. To po- 
meni, da se je število samih investicij od leta 1980 in v začetku leta 1981 po- 
večalo od 29 na 36. 

Kljub temu pa se skupna predračunska vrednost ni bistveno povečala, saj 
znaša 825 726 tisoč dinarjev, ali 16,5 % družbenega proizvoda nasproti 769 442 
tisoč dinarjev ali 15,3 % družbenega proizvoda konec leta 1980. 

Zelo pomembna je udeležba lastnih sredstev v investicijah, saj znaša v go- 
spodarstvu kar 46%, v letu 1980 pa 37!0/o. V negospodarstvu znaša 49% na- 
sproti 67 % v letu 1980. Skupaj se je udeležba lastnih sredstev v občini dvignila 
od 43% v letu 1980 na 48% v letu 1981. Še pomembnejša je udeležba bank 
v naših investicijah, saj se je od 50 % v letu 1980, zmanjšala na 16,2% v letu 
1981. Hkrati pa so se dvignila tudi že omenjena sredstva lastne udeležbe na 
48 % ter tujih kreditov na 13,7 %, združenih sredstev pa na 13,2 %. 

Tudi seznam investicij se konec leta 1981 ni bistveno spremenil od tistega 
v letu 1980 in v začetku leta 1981, le da postajajo predračunske vrednosti fazno 
pripravljenih investicij Juteksa, SOZD Hmezah — Mlekarne višje in se pribli- 
žujejo končnim skupnim predračunskim vrednostim teh projektov. 

Kljub temu, da se je število investicij sicer v letu 1981 povečalo, pa se je 
večina investicijskih sredstev koncentrirala na investicije v gospodarstvu, kakor 
tudi v negospodarstvu. 5 investicij v gospodarstvu namreč predstavlja 93 % 
novih gospodarskih investicij, to je SIP Šempeter, Aero, Juteks, Mlekarna in 
notranja trgovina. V negospodarstvu pa vsega 3 investicije predstavljajo 72% 
investicijske mase, to je Dom oskrbovancev Polzela, Osnovna šola Polzela in 
Zdravstvena postaja Vransko. Razdrobljenost investicij preteklih let se torej 
bistveno izboljšuje. 

Druga pomembnost teh temeljnih investicij je močan izvozni poudarek, 
to je v SIP, Aeru in Juteksu ter proizvodnji hrane, Mlekarna. 

Tretja značilnost investicij v gradnji pa je pričakovana ugodna sprememba 
strukture gospodarstva, prestrukturiranje v izvozno aktivnost, kot je v stroje- 
gradnji, kemični industriji ter proizvodnji hrane. Izredno nizka je udeležba 
investicij v družbenem proizvodu našega gospodarstva, 16,5 družbenega pro- 
izvoda, plansko usmerjene investicije v izvoz, proizvodnja hrane, prestrukturi- 
ranje, visoka lastna udeležba v investicijah 48%, nizka udeležba bank 16,2%, 
povečanje tujih kreditov 13,7 % ter združenih sredstev 13,2 % vseh investicij, 
kar kaže na stabilizacijsko naravnane investicije v občini Žalec. 
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Zelo dobri poslovni rezultati našega gospodarstva — naj omenim, da je naj- 
hitrejša rast dohodka v SR Sloveniji v letu 1981, visok dosežen dohodek in sred- 
stev za reprodukcijo na delavca ter nizka obremenitev dohodka z obrestmi in 
anuitetami ter splošno in skupno porabo — pa jasno odražajo velike napore 
v naši občini po doseganju čim višje produktivnosti dela in čim racionalnejšem 
poslovanju. To pa je posledica dolgoročnega načrtovanja pri izvajanju osnovnih 
planskih dokumentov ter posebnih projektov intenzifikacije in racionalizacije 
proizvodnje v združenem delu, ki ga že vrsto let izvajamo v sodelovanju z Za- 
vodom za produktivnost dela v Ljubljani. Hvala lepa. 

Predsedujoči Branko Kozamernik: Besedo ima tovarišica Draga 
Žagar, delegatka za področje gospodarstva, 35. okoliš, Ljubljana-Bežigrad. 

Draga Žagar: Tovariš predsedujoči, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov za področje gospodarstva, 35. okoliš, Ljubljana-Bežigrad se 
strinja z ugotovitvijo Odbora za finance Zbora občin, ki je ugotovil, da bančni 
konzorcij za naloge v kmetijstvu posluje le z bančnimi sredstvi, za kar je bilo 
zagotovljenih 2/3 potrebnih sredstev. Velike težave so bile tudi pri zagotavljanju 
sredstev za spodbujanje izvoza, zato se delegati pridružujemo predlogu odbora, 
ki pravi, naj se skupaj s SISEOT določi 180-dnevni rok za obračanje bančnih 
sredstev. Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Razpravljal bo Jože Sedelšak, delegat 
Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 27. okoliš, Ravne na Koroškem. 

Jože Sedelšak: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov 27. okoliša je obravnavala investicijsko politiko in ima na- 
slednje pripombe in predloge. 

Iz gradiva izhaja, da smo na področju investicijskih vlaganj v SR Sloveniji 
že dosegli določene pozitivne premike, četudi struktura investicij še ni zadp- 
voljiva. 

Razmerje med gospodarskimi in negospodarskimi investicijami še ne sledi 
popolnoma stabilizacijskim prizadevanjem. Že v resoluciji za leto 1980 je bila 
podana prioriteta za dokončanje tistih začetih investicij v SR Sloveniji, ki omo- 
gočajo takojšnjo povečanje izvoza in povečanje proizvodnje. Eno izmed teh pod- 
ročij je tudi proizvodnja jekla. Ni potrebno posebej poudarjati, da je jeklo 
surovina, ki v reprodukcijski verigi omogoča rast družbenega proizvoda in rast 
izvoza. Znana je tudi deficitarnost te surovine v Sloveniji in v Jugoslaviji. 

V preteklem srednjeročnem obdobju je bila dana prioriteta širjenju pro- 
izvodnih zmogljivosti in uvajanju novih tehnoloških spoznanj v jeklarstvu. 
Tudi v Železarni Ravne so v preteklem srednjeročnem obdobju pričeli več 
investicij na področju proizvodnje in predelave jekla. Kljub dani prioriteti pa 
te investicije predvsem zaradi uvoznih restrikcij še vedno niso dokončane. Sko- 
raj 1,5 milijarde din že vloženih sredstev v gradbena dela in v domačo opremo 
ter večji del v uvoženo opremo leži popolnoma ali delno neaktivirane v pro- 
jektih rekonstrukcije jeklarne, dokončanje kovačnice in livarne posebnih litin. 
Za dokončanje in aktiviranje teh projektov potrebujemo le še manjši del uvo- 
žene opreme, vsega 4,5 milijonov dolarjev. , 

Delegati menimo, da bi poleg uvoza opreme za dokončanje prioritetnih 
investicij moral imeti prednost tudi uvoz opreme za manjše modernizacije in 
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rekonstrukcije tiste proizvodnje, ki je že danes usmerjena v izvoz na kon- 
vertibilne trge. 

Dogovorjeni politiki investiranja bi moralo slediti tudi operativno izvajanje, 
ki je zaupano strokovnim samoupravnim institucijam v republiki. Tako bi pre- 
prečili preveliko administriranje na tem področju, vezano na izdajo raznih 
soglasij in potrdil. 

Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije kot najvišji samoupravni 
organ pa bi moral intenzivneje spremljati in usmerjati v resoluciji dogovorjeno 
investicijsko politiko. Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Besedo ima Maruša Murn, delegatka 
Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 31. okoliš, Domžale. 

Maruša Murn: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Zbori Skupščine občine Domžale so na svojih zasedanjih v juliju in oktobru 1981 
podrobno obravnavali investicijsko politiko v občini Domžale. Poleg tega pa 
skupščina občine in njen izvršni svet redno spremljata investicijsko politiko 
v občini. 

Skupščina občine Domžale ocenjuje, da se je treba pri uresničevanju inve- 
sticijske politike v občini nujno dogovarjati o omejevanju investicij, vendar 
tako, da ne bodo ogroženi vitalni interesi družbe. Vsekakor pa je občinska 
skupščina omejila splošno in skupno porabo. 

V gospodarskih organizacijah združenega dela so opravljeni pregledi tistih 
investicij, ki se lahko začasno odložijo in tistih, ki jih je treba pospeševati glede 
na to, da bodo prispevale k povečanju izvoza oziroma nadomeščanju uvoza. 

Na področju negospodarskih investicij so bili podrobno proučeni programi 
ter določen prioritetni vrstni red v skladu z danimi možnostmi. Celotna proble- 
matika negospodarskih investicij je bila obravnavana v temeljnih samoupravnih 
skupnostih. 

Organizacije združenega dela občine Domžale so pri pripravi investicijskih 
projektov v celoti upoštevale samoupravno sprejete kriterije za investiranje 
v združenem delu. To opredeljuje tudi resolucija o politiki izvajanja družbe- 
nega plana občine Domžale za obdobje 1981—1985 v letu 1982, ki predvideva 
realno znatno zmanjšanje novih investicij v letu 1982 v primerjavi z letom 1981, 
in sicer v gospodarstvu za 36 "/o, v negospodarstvu pa za 20 '%. 

Predvsem z lastnimi sredstvi bo zato treba razreševati največje probleme 
pri odpravljanju ozkih grl ter nadaljevati z modernizacijo tiste proizvodnje, 
ki lahko prispeva k povečanju produktivnosti dela ter povečanju konkurenčne 
sposobnosti za vključevanje v zunanjetrgovinsko menjavo. 

Za realizacijo te naloge je nujno, da organizacije združenega dela pregledajo 
in ocenijo možnosti za dodatne investicije, ki bi povečale izvoz na konvertibilno 
področje oziroma nadomestile uvoz. 

Izvršni svet skupščine občine bo določil organizacije združenega dela, ki so 
potencialni izvozniki in organizacije združenega dela, ki morajo povečati izvoz 
z dodatnimi investicijami. Predvsem pa se bodo sredstva zagotavljala na osnovi 
združevanja za izvedbo tistih projektov, katerih proizvodnja bo več kot 50°/# 
namenjena izvozu na konvertibilno področje oziroma v primarno kmetijsko 
proizvodnjo hrane. 
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Na področju investiranja v družbene dejavnosti in stanovanjsko izgradnjo 
pa resolucija prav tako predvideva zmanjšanje obsega investicij, vendar pa bo 
treba nujno upoštevati ter reševati pereče prioritetne probleme v občini. 

Investicije na področju družbenih dejavnosti se bodo lahko izvajale pred- 
vsem iz sredstev samoprispevka. 

Na področju investicij v komunalno infrastrukturo bo mogoče sredstva 
bank uporabljati le pri opremljanju stavbnih zemljišč v skladu s planirano sta- 
novanjsko izgradnjo. 

Ljubljanska banka — Združena banka Ljubljana, podružnica Domžale bo 
zagotovila takšno strukturo plasmajev bank iz združenih sredstev, da jih bo 
v letu 1982 pričela spreminjati v korist plasmajev gospodarstva, na področju 
stanovanjske gradnje pa v korist blokovne gradnje. 

Skupščina občine Domžale se je torej jasno opredelila do investicijske 
politike in zahteva od združenega dela v občini, da uresničuje investicijsko poli- 
tiko, upoštevajoč vse kriterije, izvoz na konvertibilno območje in zaposlenost. 
Hvala! 

Predsednik Emil Tomažič: Prijavljenih razpravljalcev ni več. Želi 
še kdo besedo? Besedo ima tovariš Lado Kočij an, generalmajor, predstavnik 
delegacije aktivnih vojaških oseb in civilnih oseb v službi v oboroženih silah 
SFRJ — 1. okoliš, Ljubljana-Center. 

Lado Kocijan: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Naša delegacija je v pripravi za sejo k tej točki dnevnega reda imela na raz- 
polago od devetih le štiri dokumente. Ni pa razpolagala s poročilom oziroma 
s stališči Izvršnega sveta k tej točki. Menim, da lahko povem tudi to, ker se 
približuje konec mandata, da je problem dokumentacije za delegate še vedno 
aktualen. Danes smo, če sem prav preštel, dobili na klop 53 dokumentov za 
današnjo sejo. Predlagam, da bi Skupščina proučila obsežnost teh gradiv, ker 
smo delegati prevečkrat v položaju, da se ne moremo posvetovati z bazo niti 
o zelo pomembnih gradivih. To je hkrati vprašanje, za katero so mi v delega- 
ciji naročili, da nanj posebej opozorim. 

Gradivo, o katerem smo razpravljali, je tudi za nas izredno pomembno, 
saj je v njem vsebovana celotna struktura splošnega ljudskega odpora, posebno 
pa teritorialna obramba Slovenije, delno pa tudi oborožene sile s področja 
Slovenije. Na marsikaterem področju se civilni sektor in armada medsebojno 
povezujeta in to tudi pri investicijah za urejanje prostora. Armada je letos v ta 
namen investirala približno 22 starih milijard svojih sredstev. Menim, da je to 
vsota, ki mora spodbuditi našo pozornost ob obravnavi tega poročila. 

Posebno pozornost je spodbudilo poročilo Jugobanke — Temeljne banke 
Ljubljana. To poročilo je značilno za stališča, ki jih je ta Skupščina zavzela 
in jih povzema, kot sem prebral, tudi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in 
v svojem poročilu tudi Odbor za družbenoekonomski razvoj. Zlasti spodbuja 
pozornost usmeritev na investicije za dolgoročne naloge, za prestrukturiranje 
gospodarstva in za izvoz. Banka pa nasprotno ugotavlja v svojem poročilu, da je 
značilen izrazit zastoj v usmerjanju sredstev za dolgoročne naložbe. 

Naslednja značilnost v stališčih je usmeritev, da je treba posebno pozornost 
posvetiti preprečevanju dodatnega odobravanja investicijskih sredstev za pre- 
koračitve. Banka pa v svojem poročilu ugotavlja, da je pretežni del svojih sred- 
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stev usmerila prav za pokrivanje prekoračitev in da so sredstva za nove na- 
ložbe skoraj zanemarljiva. 

V stališčih je navedeno, da je potrebno investicije usmeriti v prioritetne 
naloge. Iz poročila banke pa izhaja, da se vse že začete investicije nadaljujejo, 
da ne obstajajo razlogi za ustavitev investicijske gradnje. V dodatnem poročilu 
je celo ponovno poudarjeno, da ne obstajajo razlogi za ustavitev katerekoli in- 
vesticije. Pri tem je banka porazdelila svoja sredstva v dve glavni skupini zli po- 
stavkami. Naloge, ki so po resoluciji oziroma po stališčih Skupščine prioritetne, 
so prestrukturiranje gospodarstva in usmeritev v izvoz, izpostavljene pa so na 
10 mestu od 11 postavk. Izvršni svet je do poročila banke zavzel kritično sta- 
lišče. Pripominjam, da je podpis na obeh dokumentih nečitljiv, kar prav tako 
nakazuje določen odnos do gradiva, ki se ga pošilja Skupščini. Gradivo naj čitlji- 
vo podpiše odgovorna oseba, ki vodi institucijo, da se ve, kdo je to. Izvršnemu 
svetu dajemo vso podporo, ki je kritično ocenil to poročilo. Obenem pa mu pri- 
poročamo, da prouči razloge, zaradi katerih je v poročilu Ljubljanske banke in 
Jugobanke z dne 11. januarja 1982 prišlo do oblikovanja take usmeritve obeh 
bank. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Zeli še kdo razpravljati? (Nihče.) Ker ne 
želi nihče več razpravljati, prosim skupino delegatov, da se sestane in pripravi 
poročilo oziroma morebitne spremembe ali dopolnitve predlaganega sklepa. To 
točko dnevnega reda začasno prekinjam. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na sklepno poročilo 
o delu delovnega telesa za odobravanje investicijskih vlaganj skladno z 11. čle- 
nom zakona o začasni prepovedi razpolaganja z delom družbenih sredstev za 
gradnjo in nakup določenih objektov in opreme v letu 1981. 

Poročilo ste prejeli. Z današnjim sklepnim poročilom, delovno telo za odo- 
bravanje investicijskih vlaganj skladno z 11. členom zakona o začasni prepovedi 
razpolaganja z delom družbenih sredstev za gradnjo in nakup določenih objektov 
in opreme v letu 1981, že tretjič poroča zborom o svoji aktivnosti in opravljenem 
delu. Menim, da je s tem delovno telo poleg dela, ki mu je bilo naloženo z zako- 
nom o začasni prepovedi razpolaganja z delom družbenih sredstev za gradnjo in 
nakup določenih objektov in opreme v letu 1981 in s sklepom zborov o njegovi 
ustanovitvi, opravilo tudi iz ustanovitvenega sklepa izhajajočo nalogo, da sproti 
poroča zborom Skupščine SR Slovenije o obravnavanih predlogih, ugotovitvah, 
stališčih in odločitvah v zvezi z zahtevki za investicijska vlaganja. 

Želi predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) 
Prehajamo na razpravo. Besedo ima tovariš Ladislav Palfi, delegat za go- 

spodarsko področje, 19. okoliš, Lendava. 

Ladislav Palfi: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov za Zbor občin in Zbor združenega dela Skupščine SR Slove- 
nije pri Skupščini občine Lendava je na svoji skupni seji dne 25. 1. 1982 
obravnavala zaključno poročilo o delu delovnega telesa za odobravanje investi- 
cijskih vlaganj skladno z 11. členom zakona o začasni prepovedi razpolaganja 
z delom družbenih sredstev za gradnjo in nakup določenih objektov in opreme 
v letu 1981. 

Naša delegacija ocenjuje, da je delovno telo za odobravanje investicijskih 
vlaganj pri Skupščini SR Slovenije pri svojem delovanju opravilo pomembno 
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družbeno funkcijo in opravičilo zahteve delegatov, da se je tako delovno telo 
oblikovalo. S prenehanjem zakona o začasni prepovedi razpolaganja z delom 
družbenih sredstev za gradnjo in nakup določenih objektov in opreme v letu 
1981 je prenehalo delovati to delovno telo. Tako bo treba v letošnjem letu pri 
investicijskih naložbah upoštevati usmeritve iz republiške resolucije o politiki 
izvajanja družbenega plana SR Slovenije v letu 1982 ter določbe zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o graditvi objektov. Tako v letu 1982 načeloma 
izjemnih odobritev in gradnje investicijskih objektov ni. 

Delegacija ob tem opozarja na različno stopnjo družbenoekonomske raz- 
vitosti posameznih območij v Sloveniji, iz česar izhajajo tudi različne potrebe 
in problemi pri investicijski graditvi, ki pa jih je treba reševati ne glede na kri- 
terije dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije in usmeritve v reso- 
luciji za leto 1982. 

Iz tega vidika se nam zastavlja vprašanje, če je prav, da je prenehalo delo- 
vati delovno telo pri Skupščini SR Slovenije. Ne glede na ugotovitve poročila 
SDK, da se kažejo na področju investicijske porabe določeni pozitivni trendi 
zlasti glede obsega in števila investicijskih naložb ter strukture financiranja, 
želimo opozoriti, da takšna politika povzroča stagnacijo v razvoju manj razvitih 
obmejnih območij. 

V naši občini kot manj razviti in obmejni občini se je investicijska aktivnost 
praktično zmanjšala na minimum, Saj je predračunska vrednost investicij, ki so 
v gradnji, predstavljala okoli 12 ®/o družbenega proizvoda občine. Pred začetkom 
izgradnje je bilo nekaj projektov oziroma naložb v gospodarstvu, ki pa so 
bile zaradi spremenjenih pogojev in kriterijev investiranja odložene. Ob tem 
pa se nenehno veča število brezposelne mladine, ki prvič išče zaposlitev. V osnovi 
sicer podpiramo usmeritve in kriterije za investiranje, vendar je potem treba 
zagotoviti, da v manj razvita območja usmerimo take projekte, ki bodo krite- 
rijem ustrezali. Zlasti pogrešamo več iniciative s strani bank in Gospodarske 
zbornice, ki bi morale spodbujati združeno delo v SR Sloveniji, da na manj 
razvita območja usmerja naložbe, ki bodo v skladu s kriteriji, zlasti pa da 
sodeluje pri spodbujanju združevanja sredstev. V okviru Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije se pripravlja poročilo o uresničevanju dogovora o temeljih 
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981—1985, ki bo zajel tudi pospe- 
ševanje razvoja manj razvitih. 

Predlagamo, da Skupščina sprejme sklep, da se Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije ali drug ustrezni organ zadolži, da v poročilu o uresničevanju 
dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije poda analizo razvoja manj 
razvitih območij z vidika izvajanja kriterijev investiranja. Oceni naj tudi, ali 
so ti kriteriji pozitivno ali negativno vplivali na razvoj manj razvitih območij 
ter poda morebitne predloge spremembe kriterijev v smislu pospeševanja 
skladnejšega regionalnega razvoja. Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Tovariš Palfi, vaš predlog sklepa, da se 
Izvršni svet ali drug ustrezen organ zadolži, da v poročilu o uresničevanju do- 
govora o temeljih družbenega plana SR Slovenije poda analizo razvoja manj 
razvitih območij, sodi k sklepu prejšnje točke dnevnega reda, kjer smo raz- 
pravljali o investicijski politiki. Predlagam, da to posredujemo skupini dele- 
gatov, ki naj predlog prouči in zavzame stališče ter predlaga spremembo ozi- 
roma dopolnitev sklepa. Se Izvršni svet s tem strinja? (Da.) 

SeSsreianat Ski^šimb 1.5 
' fickusnciiactia 
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Besedo ima tovariš Lado Kočijan, delegat iz delegacij aktivnih vojaških 
oseb in civilnih oseb v službi v oboroženih silah SFRJ, 1. okoliš, Ljubljana- 
Center. 

Lado Kocijan: Tovariš predsednik, tovariši delegati! Izpostavil bom 
mnenje naše delegacije v zvezi z vlogami za investicije, ki so bile odklonjene. 
Gre za štiri vloge, za katere je naša delegacija posebej zainteresirana. Odklonje- 
na je bila investicija za postajo milice in gradnjo skladišča za TO v občini 
Ormož. Poudarjam, da gre za skladiščenje materiala, ki je vreden nekaj deset 
milijard dinarjev. Ta material je skladiščen v, zgradbi, ki je stara prek 150 let 
in ni primerna z vidika varnosti. Zaradi vlažnosti zgradbe pa tam propadajo 
ogromna sredstva. 

Menim, da ni sprejemljivo, da enačimo borbeno pripravljenost z merili 
negospodarskih investicij. Vojaški servis Zveznega sekretariata za ljudsko 
obrambo je odobril del kredita za to investicijo. Finančna struktura te investi- 
cije je prikazana. Soglasje za to investicijo je podal Republiški sekretariat za 
notranje zadeve, Republiški sekretariat za ljudsko obrambo, Republiški sekre- 
tariat za pravosodje, upravo in proračun ter Komanda Ljubljanske armijske 
oblasti. Ta pozitivna mnenja bi morala biti bolj prisotna pri presoji usode te 
investicije. 

Glede distribucijskega centra za gasilsko opremo in civilno zaščito v Ljub- 
ljani pa naj povem, da je požar lansko leto v nekaj urah uničil trikrat več, 
kot je vrednost te investicije. Ljubljanska gasilska in civilna zaščita pa deluje 
v takih razmerah glede prostorov in mateiralne možnosti približno tako, kot 
je delovala še takrat, ko se je Ljubljana končala v Šiški, ali pa pri Tobačni 
tovarni in na Zaloški cesti. Prav gotovo je, da je problem civilne zaščite in 
gasilstva v Ljubljani zelo pereč, da je treba tudi s tega vidika to investicijo 
proučiti in ne le z vidika kriterijev za negospodarske investicije. Ljubljana je 
glede gasilske in civilne zaščitne opreme med zadnjimi v Sloveniji, vsekakor 
pa nekje pod polovico. 

Naslednja investicija je PTT elektronski računski center. JLA je zadnja 
leta veliko investirala na področje razvoja PTT v Sloveniji, prav zaradi lastnega 
interesa, na drugi strani pa tudi zaradi velike zaostalosti na tem področju. Na- 
slednje leto bo verjetno že vse slovensko obmejno območje pokrito s PTT na- 
pravami. Letna vojaška investicija znaša približno 2 in pol do 3 milijarde di- 
narjev, prav toliko pa prispeva tudi Republiški sekretariat za ljudsko obrambo 
iz svojih sredstev. Svoj del sredstev pa zagotavlja tudi PTT. Vsi ti napori 
pa ne bodo pomenili ničesar in bomo ostali pri navadni telefoniji, če ne bo raču- 
nalnika, ki bi v Ljubljani prevzel tehnološke funkcije tega centra. Predlagam, 
da se ta problematika pri proučitvi vloge, posredovane Komisiji za oceno inve- 
sticij v SR Sloveniji, posebej poudari. 

Podoben je položaj pri nakupu računalnika za Hidrometeorološki zavod 
Slovenije. Gre za to, da se z računalnikom dopolni radarski sistem obrambe pred 
točo v predelu Slovenskih goric. Ta investicija je sestavni del izvajanja pro- 
grama obrambnih priprav in hkrati investicija v nabavo radarja, ki je že 
kupljen, ostaja pa neuporaben vse do nabave računalnika. Brez računalnika 
sistem ne more delovati za zaščito območja pred točo, po drugi strani pa ne 
moremo izpolniti že podpisanih obveznosti na tem področju z Avstrijo. V ob- 
veščanju tako ne more priti do skupnega delovanja. 
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Zboru predlagam, da navedene predloge štirih investicij, ki sem jih izpo- 
stavil, pristojno delovno telo ponovno prouči tudi z vidika splošnega ljudskega 
odpora. Hvala lepa. 

Predsednik Emil T o m a ž i č : Delovno telo za odobravanje investicijskih 
vlaganj po 11. členu zakona je prenehalo z delom, zato se do teh predlogov ne 
more opredeljevati. Ta in podobna vprašanja bo treba reševati v okviru letoš- 
njih možnosti, torej v skladu z resolucijo in zakonom o graditvi objektov. Če 
so te investicije v skladu z našimi predvidevanji in dogovorjenimi cilji, ni raz- 
loga, da se ne bi v letošnjem letu uresničile. 

Glede obrazložitev, ki jih je tovariš Kočijan navajal, pa moram povedati, 
ker sem delal v tem delovnem telesu, da ni bilo ene same vloge, ki ne bi imela 
zelo tehtnih utemeljitev, kako je neka naložba potrebna, nujna itd. Prav za to 
je imelo delovno telo pri svojem delu velike težave. Vsi, ki so bili vključeni kot 
konzultanti, so običajno dajali samo pozitivna mnenja in predloge, da se tej 
ali oni vlogi ugodi in je tako delovno telo bilo dostikrat prepuščeno lastni pre- 
soji. Delovno telo je vsak primer in vsako svojo odločitev po vsestranski obrav- 
navi vedno sprejemalo soglasno, potem ko se je vsak član delovnega telesa o 
vsakem konkretnem primeru tudi osebno izrekel. 

Zeli še kdo besedo? (Ne.) Prijavljenih razpravljalcev ni več? 
Zaključujem razpravo. Zboru predlagam, da sprejme naslednji sklep: 
1. Zbor združenega dela sprejema zaključno poročilo delovnega telesa za 

odobravanje investicijskih vlaganj skladno z 11. členom zakona o začasni pre- 
povedi razpolaganja z delom družbenih sredstev za gradnjo in nakup določenih 
objektov in opreme v letu 1981. 

2. Zbor združenega dela ugotavlja, da je delovno telo za odobravanje in- 
vesticijskih vlaganj svoje delo opravilo v skladu z določili zakona o začasni pre- 
povedi razpolaganja z delom družbenih sredstev za gradnjo in nakup določenih 
objektov in opreme v letu 1981 in sklepom o njegovi ustanovitvi in da je delo 
delovnega telesa prenehalo z 31. decembrom 1981. 

Zeli kdo o tako oblikovanem predlogu sklepa razpravljati? (Ne.) Če ne, 
prosim, da o njem glasujete. Kdor je za, naj prosim glasuje! (131 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o zagotavljanju in usmerjanju sredstev za usposabljanje zemljišč za družbeno 
organizirano kmetijsko proizvodnjo v obdobju 1982—1985, ki ga je Skupščini 
predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije na podlagi 306. člena poslovnika 
Skupščine. 

Danes ste prejeli poročilo Odbora za agrarno politiko in skupno poročilo 
Zakonodajno-pravne komisije k tej in k 6. točki dnevnega reda. 

Prejeli ste tudi stališče Sveta za družbenoekonomske odnose v kmetijstvu 
in gozdarstvu ter na vasi pri Predsedstvu republiške konference Socialistične 
zveze delovnega ljudstva Slovenije. 

Danes ste prejeli amandmaje skupine delegatov za gospodarsko področje, 
37. okoliš, Ljubljana-Moste-Polje k prvemu odstavku 3. člena predloga zakona 
in amandma skupine delegatov 17. okoliša iz Ptuja k 7. členu. 
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Želi predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Ivo 
Marenk, član Izvršnega sveta in predsednik Republiškega komiteja za kmetij- 
stvo, gozdarstvo in prehrano. 

Ivo Marenk: Tovariš predsednik, spoštovane tovarišice in tovariši dele- 
gati! Dve leti sta potekli, odkar je ta Skupščina sprejela zakon o intervencijah 
v kmetijstvu in porabi hrane. Zakon je bil sprejet v obdobju, ko smo se šele 
začeli zavedati pomena zadostne domače kmetijske proizvodnje. Z družbenimi 
planskimi akti za to srednjeročno obdobje smo se dokončno oprli na tiste do- 
mače vire, ki lahko dajo pomembne proizvodne rezultate. Hkrati pa se je po- 
kazalo, kako pomembno je, da se na področju prehrane čimbolj osamosvojimo 
od uvoza hrane in da na podlagi lastne proizvodnje prispevamo k stabilnosti 
prehranske bilance v državi kot celoti, saj le zavestna opredelitev vseh republik 
in pokrajin, da bodo na področju kmetijstva izkoristile dane prirodne možnosti, 
lahko zagotovi večjo neodvisnost od nihanj v proizvodnji, trajnejšo preskrbo 
in tudi pomembno prispeva k izvoznim rezultatom, kar je nesporno izrednega 
pomena za uresničevanje celotne stabilizacijske politike. 

Tem ciljem primerno je kmetijstvo prevzelo planske obveznosti. V sloven- 
skem kmetijstvu so nekateri problemi, ki niso posledica subjektivnih napak in 
slabosti iz preteklosti, temveč rezultat družbenega in socialnega razvoja, zlasti 
glede na organizacijo v povojnem obdobju in dolgotrajnega podcenjevanja nuj- 
nosti strukturnih sprememb znotraj panoge, prepočasnega razvoja družbeno- 
ekonomskih odnosov v zasebnem kmetijstvu in pa dejstva, da je večina pre- 
skrbe še vedno odvisna od razdrobljene, tehnološko in samoupravno pa preslabo 
organizirane zasebne proizvodnje. 

Težave v preskrbi, visoka rast cen kmetijskih proizvodov in večanje uvozne 
odvisnosti so nas ob sprejemanju srednjeročnih planskih aktov dokončno pre- 
pričale, da je rast kmetijske proizvodnje po stopnji, ki bo zmanjšala odvisnost 
Slovenije od nabave hrane od drugod, mogoča le na podlagi ustvarjanja novih 
pogojev za razvoj kmetijstva. To konkretno zahteva pridobivanje novih obdelo- 
valnih zemljišč in njihov prenos v produktivnejšo in družbeno bolj organizi- 
rano proizvodnjo, oblikovanje večjih kompleksov družbene in združene zasebne 
zemlje in družbeneusmerjevalne ukrepe, ki bodo na podlagi ekonomske logike 
pospeševali proizvodnjo deficitarnih proizvodov in zagotavljali večjo čvrstost 
in doslednost pri spoštovanju izvajanja sprejetih obveznosti v tekoči repro- 
dukciji. 

Na podlagi takšne planske usmeritve, ki zahteva povečanje proizvodnje 
hrane v SR Sloveniji na najmanj 85 % potreb, žal ni prišlo do samoupravnega 
združevanja sredstev, ki so planirana za izvedbo teh nalog. Nasprotno, po 
prvem letu izvajanja sprejetega srednjeročnega plana ugotavljamo, da so prav 
ključne naloge na področju ustvarjanja pogojev za razvoj kmetijske proizvodnje 
v največjem zaostanku. Pri tem kaže ugotoviti, da so programi izdelani, da pa 
so tako nosilci programov kot tudi porabniki hrane zatajili pri medsebojnem 
dogovarjanju v skladu z dogovorjenim sistemom. 

Glede na to, da srednjeročni plan terja dosledno izvedbo ključnih nalog 
prestrukturiranja slovenskega gospodarstva kot celote, kmetijstvo pa je prav 
tu prevzelo dosti pomembne naloge, smo ocenili — k temu pa nas je navedla 
tudi razprava v tej Skupščini v drugi polovici preteklega leta — da zaradi ne- 
izvajanja nalog, ki so ključnega pomena za skladen družbenoekonomski razvoj 
Slovenije kot celote in za vse delovne ljudi in občane v SR Sloveniji — saj nam 
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je hrana vsakodnevna nuja — v skladu s sistemom planiranja predložimo 
ustrezne interventne rešitve. Tu ne gre za izvedbo vseh nalog, temveč predvsem 
za izvedbo tistih programov, ki po stopnji dodelanosti, glede na organiziranost 
nosilcev in po učinkih pri pridobivanju hrane dejansko jamčijo, da bomo^ pri 
preskrbi s pšenico, koruzo, sladkorjem, mesom in zelenjavo v kratkem času 
zabeležili pomembne premike. Ob tem pa se bomo zavzemali, da se v ključne 
programe prestrukturiranja gospodarstva Slovenije vključijo tudi nekateri pro- 
grami s področja kmetijstva, za katere naj bi se v okviru teh programov, o 
katerih je Skupščina razpravljala lansko leto, združevala sredstva na območju 
Slovenije. 

V zvezi s to našo usmeritvijo želimo opozoriti tudi na to, da predvideno 
usmerjanje sredstev v samoupravne sklade zagotavlja kontinuiteto ekonomske 
politike, ki jo je že doslej vodila republika do kmetijstva. Tudi občinam se daje 
možnost, da v skladu s temeljnimi planskimi nalogami, ki so jih sprejele, storijo 
na svojem območju več, da bodo premiki v tržno usmerjeni in družbeno orga- 
nizirani kmetijski proizvodnji hitrejši. Skratka, skladno z nalogami in druž- 
benimi potrebami naj se zagotovijo tudi družbenoekonomski pogoji. 

Izvršni svet je v skladu z navedeno opredelitvijo v decembru 1981 pred- 
ložil tej Skupščini osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
intervencijah v kmetijstvu in porabi hrane. Že v razpravi o osnutku so bili 
nekateri pomisleki o utemeljenosti sistemskega urejanja intervencij v pro- 
izvodnji hrane. Poleg tega so bile k interventnem delu osnutka dane nekatere 
resne vsebinske pripombe. Kljub temu pa je bil osnutek zakona, predvsem pa 
predlog o nujnosti interventnega urejanja vprašanj, ki zadevajo hitrejši razvoj 
primarne kmetijske proizvodnje, sprejet. 

Na podlagi skupščinske razprave in ponovnega resnega pretresa ustavne 
oziroma sistemske podlage za sprejem zakona z odgovornimi družbenimi dejav- 
niki, se je predlagatelj odločil, da predloži za današnjo sejo dva predloga za- 
kona, ki imata oba izrazito interventni značaj za to srednjeročno obdobje, in 
sicer'za čas do konca leta 1985. Zakona se v celoti opirata na planske akte in 
sprejete programe. Hkrati pa naslonitev na veljavni zakon o intervencijah in 
na pravkar novelirani zakon o vodah odpravlja potrebo po snovanju novih 
samoupravnih interesnih skupnosti. To pomeni, da bodo v tem srednjeročnem 
obdobju, poleg drugih po samoupravni poti zagotovljenih sredstev v tekoči 
reprodukciji na področju kmetijstva z vidika družbeno usmerjevalnih ukrepov, 
ostala kot temeljni izvor sredstev, ravno sredstva posebnega davka iz osebnega 
dohodka, v skladu s 319. in 321. členom ustave. Z usmerjanjem sredstev po- 
sebnega davka iz osebnega dohodka — za katerega predlagamo, da se uvede 
za celotno srednjeročno obdobje — v samoupravne sklade v republiki in obči- 
nah, pa se dejansko, kot smo že opozorili ob osnutku zakona, daje možnost 
širše delegatske razprave o politiki intervencij, v skladu z dogovori med skladi 
in pa dogovarjanja med porabniki in proizvajalci hrane. To seveda narekuje, 
da Kmetij sko-živilska razvojna skupnost in zadružna zveza kljub dveletnemu 
oklevanju že do konca februarja, kot so poudarili odbori te Skupščine v raz- 
pravi o predlogu zakona, konstituirata republiški sklad. Prav tako pa naj take 
sklade ustanovijo oziroma konstituirajo tudi občine v marcu mesecu tega leta. 
Razume se, da bo pri tem potrebna ustrezna pomoč izvršnih svetov in upravnih 
organov. 

V predlogu zakona o zagotavljanju in usmerjanju sredstev za usposabljanje 
zemljišč za družbeno organizirano kmetijsko proizvodnjo se z namenom, da se 
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uresniči dogovor o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981 
do 1985, predlaga, da se v obdobju 1982—1985 zagotovijo sredstva za usposab- 
ljanje zemljišč za družbeno organizirano in usmerjeno tržno proizvodnjo na 
območjih, kjer so oblikovani večji zemljiški programi. To so Pomurje, Podravje, 
Vipavska dolina ter Primorje. Poleg teh 15 000 ha pa bo urejenih še 3000 ha na 
drugih območjih, v skladu s planskimi akti, če so ta zemljišča, razume se, v 
večjih kompleksih in vključena v samoupravni sporazum pri Zvezi vodnih 
skupnosti. Zato ni bojazni, da ne bi bilo mogoče na podlagi zakona uresničiti 
sprejetih temeljnih planskih nalog, če se bodo nosilci programov primerno orga- 
nizirali. Pri tem želim posebej opozoriti, da predlog zakona predvideva poleg 
melioracij tudi izvedbo potrebnih drugih del kot je to odkup zemlje, če je le-^ta 
potreben, komasacije in oblikovanje večjih kompleksov združene zemlje v last- 
nini. Na takšno ureditev posebej opozarjamo tudi iz razloga, ki smo ga posebej 
navedli v obrazložitvi, namreč, da pod družbeno proizvodnjo predlagatelj ra- 
zume ne le kmetijsko proizvodnjo na zemljiščih v družbeni lastnini, temveč vso 
tisto družbeno usmerjeno kmetijsko proizvodnjo, ki se bo izvajala na kom- 
pleksih urejene družbene ali zasebne zemlje, ob urejenih družbenoekonomskih 
odnosih, vključno z urejenimi odnosi glede spoštovanja planskih in pogodbenih 
obveznosti. 

Sredstva naj bi se zbirala iz dohodka organizacij združenega dela in de- 
lovnih skupnosti ter tistih delovnih ljudi, ki z osebnim delom opravljajo gospo- 
darsko ali poklicno dejavnost. Pri tem opozarjamo tudi na dejstvo, da so ti 
delovni ljudje po predloženem zakonu obremenjeni samo enkrat in torej po 
obeh predlogih zakonov ne bo nepotrebnega administrativnega dela pri plače- 
vanju davka oziroma prispevkov. Sredstva naj bi se zbirala pri Zvezi vodnih 
skupnosti, ki naj bi na poredlog delegatov območnih skupnosti, delegatov Zveze 
kmetijskih zemljiških skupnosti in Kmetijske živilske razvojne skupnosti spre- 
jela v skladu z zakonom in planskimi akti program del in ga predložila Skup- 
ščini SR Slovenije. 

Glede na pomisleke nekaterih glede takšne rešitve Izvršni svet sam pred- 
laga, da pristojna zbora s sklepom zadolžita predlagatelja zakona in Zvezo 
vodnih skupnosti Slovenije, da v dveh mesecih predložita Skupščini v presojo 
pristop k realizaciji predlaganega zakona, iz katerega naj bo razvidno, kakšen 
je program, kako se bodo usmerjala sredstva, pod kakšnimi pogoji in kakšne 
so obveznosti nosilcev programov glede preskrbe s hrano iz nove kmetijske 
tržne proizvodnje. 

Predlagatelj se je, kar sledi iz povedanega, tudi v tem predlogu zakona 
držal vsebinskih izhodišč in programa, ki je bil ob osnutku zakona že sprejet 
v Skupščini. Zaradi že opisanega ponovnega tehtanja sistemske in ustavne 
podlage je prišlo do spremembe vira sredstev za realizacijo zakona. Vir, kot 
rečeno, po predlogu ni več osebni dohodek, temveč dohodek. Pri tem predla- 
gatelj upošteva 89. člen ustave SR Slovenje, kar je povzročilo, da je izpadel 
iz predloga zakona trajni sistemski del, ki je bil v osnutku, in 70. člen ustave, 
ki zahteva naslonitev na ustrezno samoupravno interesno organiziranost; v tem 
primeru na sistem vodnega gospodarstva. 

Posebej pa želimo izpostaviti tudi 11 alineo 110. člena zakona o združenem 
delu, po kateri so dohodek tozd lahko razporeja tudi za kritje izdatkov za iz- 
polnitev z^ zakonom predpisanih obveznosti. Pri presoji izbire sistemsko naj- 
primernejšega vira za usposabljanje zemljišč je bilo ugotovljeno, da osebni 
dohodek, ki je bil sprva predlagan, ni primeren z vidika sistema. Prav tako pa 
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je bila opuščena možnost obremenitve čistega dohodka, ki je namenjen za raz- 
širjeno reprodukcijo, saj pri vlaganjih v zemljišča ne gre za vlaganja v gospo- 
darske objekte, temveč v ustvarjanje trajne družbene dobrine, se pravi v ustvar- 
janje pogojev za naložbe v kasnejšo kmetijsko proizvodnjo. Pri teh vlaganjih, 
se pravi v samo kmetijsko proizvodnjo, pa je razumljivo vir sredstev čisti do- 
hodek, bodisi lastni ustvarjeni bodisi na podlagi združevanja. Prav to dejstvo, 
da pri vlaganjih v zemljo ni mogoče pričakovati povračila vloženih sredstev 
neposredno in v takšnem razumnem časovnem obdobju, ki bi še opravičevalo 
skupna vlaganja organizacij združenega dela, je vplivalo na organizacije zdru- 
ženega dela, da za takšne namene ne združujejo svojih sredstev. Vsi sistemi v 
svetu v ta namen postavljajo ustrezne posebne družbene rešitve. 

Delegati so v razpravah na odborih obeh zborov in v Zakonodajno-pravni 
komisiji podprli oba predlagana zakona, uvideli so nujnost ukrepanja druž- 
benopolitičnih skupnosti potem, ko se ključne planske usmeritve ne uresni- 
čujejo. Ugotovili so vsebinsko kontinuiteto obeh predlaganih zakonov glede na 
rešitve, ki so bile prisotne ob osnutku. Prav tako pa je večina odborov ugoto- 
vila, da so rešitve v posameznih členih obeh zakonov ustrezne. 

Predlagatelj se strinja z redakcijskim amandmajem Zakonodajno-pravne 
komisije k 6. členu predloga zakona o zagotavljanju in usmerjanju sredstev za 
usposabljanje zemljišč. Na podlagi njenega predloga predlagatelj sam predlaga 
amandma. Danes ste ga prejeli na klop k 9, členu predloga zakona o zagotav- 
ljanju in usmerjanju sredstev za intervencije v proizvodnji hrane. Amandma 
precizira, kar je že sicer namen osnovnega besedila predloga, da se posebni 
republiški davek plačuje od osebnih dohodkov, izplačanih po 21. februarju 1982, 
ali z drugimi besedami, prvič iz osebnih dohodkov za februar. 

Izvršni svet meni, da glede na besedilo predloga zakona o usposabljanju 
zemljišč ni potrebno k 3. členu sprejeti amandmaja skupine delegatov iz občine 
L. j ubij ana-Moste-Pol j e. Amandma ni v skladu z interventnim značajem zakona 
za ureditev in usposobitev kmetijskih zemljišč glede na sprejete programe in 
planske akte, hkrati pa širi vsebino zakona tudi na dela, ki se izvajajo v skladu 
z zakonom o vodah in ne sodijo na področje kmetijskih melioracij, temveč v 
urejanje vodotokov, kar pa je sistemsko in plansko rešeno v omenjenem zakonu 
in planskih aktih vodnih skupnosti. _ _ 

Kljub mnenju enega odbora predlagatelj meni, da ni bistvenih vsebinskih 
razlogov za spremembo naslova predloga zakona o usmerjanju in zagotavljanju 
sredstev za usposabljanje zemljišč, saj je iz obrazložitve zakona in današnje 
uvodne ubesede razvidno, da stališči odbora in predlagatelja zakona o tem, 
kaj se šteje za družbeno proizvodnjo oziroma za družbeno organizirano pro- 
izvodnjo, nista sporni. 

Pomislekom in vprašanjem Odbora za finance Zbora združenega dela glede 
vira sredstev za uresničevanje obeh zakonov smo dali odgovor v pojasnilu glede 
sistemske podlage in posebnostih vlaganj v zemljo. 

V zvezi z drugimi vprašanji pa smo dolžni pojasniti naslednje. Sredstva 
posebnega davka iz osebnega dohodka se bodo na podlagi ureditve v pristojnih 
republiških organih in Službi družbenega knjigovodstva, se pravi tako kot 
to predlaga odbor, neposredno usmerjala v sklad za intervencije. Zato bo po- 
trebno že na začetku februarja konstituirati republiški sklad, v mesecu marcu 
pa ustanoviti oziroma konstituirati občinske sklade. 

V tem smislu predlagatelj sprejema obveznosti glede pomoči z zakonom 
predvidenim ustanoviteljem oziroma zadolženim za konstituiranje, katere pred- 
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laga Odbor za finace Zbora občin. Prav tako želimo opozoriti, da je reševanje 
problema nadomestila dela obresti, danih iz sredstev hranilno-kreditnih služb, 
previđeno po tu predloženem zakonu o intervencijah, in sicer za tekoče sred- 
njeročno obdobje. 

Glede rešitve problema nadomestila teh obresti prek bank pa smo dolžni 
opozoriti, da so banke odklonile predloženo obveznost, razen v primeru, da 
hkrati prevzamejo tudi hranilno-kreditne službe, kar pa bi objektivno pomenilo 
njihovo ukinitev. Na podlagi dosedanjega dela teh služb in stališč pristojnega 
republiškega sveta predlagatelj temu nasprotuje. 

Predlagatelj se v celoti strinja z mnenjem odbora, da mora sprejem obeh 
zakonov pomeniti tudi zagotovitev boljše in redne preskrbe ter večjega izvoza, 
zlasti pa da koristniki sredstev sprejmejo konkretne obveznosti glede zagotav- 
ljanja hrane. 

Glede na predlog omenjenega odbora, da Izvršni svet dopolni tudi infor- 
macijo iz obrazložitve o ustanavljanju in delovanju dosedanjih skladov za in- 
tervencije v občinah, kaže, poleg že na osnovi izvedene analize podanega, dodati 
še naslednje. Pristop k oblikovanju virov sredstev za intervencije kaže na to, 
da je dejansko le v malo občinah uspelo samoupravno združevanje sredstev za 
intervencije v kmetijstvu. To kaže na očitno še vedno različen odnos do rešitve 
tega problema. Pri tem ugotavljamo, da se je ponekod celo v občinah, v katerih 
ima kmetijstvo pomembno mesto v družbenem razvoju občine in tudi v občinah, 
v katerih so velika potrošna središča, preveč čakalo na rešitve v republiki! 
se pravi na prelivanje sredstev. 

Menimo, da bi kazalo sprejeti opredelitev, da tiste občine, ki ne bodo obli- 
kovale svojih skladov, tudi ne bodo imele pravice do koriščenja sredstev iz 
skupno zbranih oziroma združenih sredstev. Prav tako pa je v občinah vsebina 
intervencij zelo različno urejena, kar tudi ne prispeva k učinkovitemu poveče- 
vanju kmetijske proizvodnje. Prav zato smo v predlog zakona o intervencijah 
vgradili tudi določbo o letnem poenotenju politike skladov s posebnim do- 
govorom. 

Spoštovane tovarišice in tovariši! Predlagamo, da oba predložena zakona 
sprejmete skladno z našimi stališči in stališči odborov in da nas skupno z za- 
konom predvidenimi izvajalci zavežete za učinkovito realizacijo obeh zakonov 
v skladu z našimi pristojnostmi in v skladu z določbami zakona. Pri tem želimo 
opozoriti še na to, da bodo naloge za izvedbo obeh zakonov izredno obsežne 
in odgovorne ter bodo zato morali ustrezni samoupravni organi planskih nosilcev, 
izvršni ter upravni organi v skladu s svojo odgovornostjo neposredno pomagati 
in spodbujati, da bo realizacija pravočasna in skladna s pričakovanji, zlasti 
porabnikov hrane. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Želijo predstavniki delovnih 
teles besedo? (Da.) Besedo ima poročevalka Odbora za finance našega zbora 
tovarišica Francka Herga. 

Francka Herga: Tovarišice in tovariši delegati! Dodatno k poročilu, 
ki ste ga prejeli k obema zakonoma, bi želela nekaj dodati, da ga ne bi napačno 
razumeli. V uvodu moram povedati, da se odbora strinjata s predloženima zako- 
noma in da predlagata zboru, da ju sprejme. 

Vse dileme in pomisleki so navedeni v poročilu predvsem zaradi tega, da 
bi se vendarle začeli odgovorno obnašati v vseh tistih sredinah, kjer po dveh 
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ali treh letih po sprejemu zakona o intervencijah v kmetijstvu ni bilo nič 
storjenega. Prav tako smo želeli v tem poročilu opozoriti na to, da smo v tej 
Skupščini ob razpravah o akumulacijski in reproduktivni sposobnosti in ob raz- 
pravah o nadaljnjem razvoju družbenoekonomskih odnosov v SIS materialne 
proizvodnje sprejeli nekatera stališča, kako in zakaj bomo namenjali sredstva 
tako iz dohodka kot iz čistega dohodka. 

Kljub temu, da smo v stališčih in sklepih naložili, da je potrebno v poseb- 
nem zakonu rešiti odprta vprašanja, to še do danes ni storjeno in so še vedno 
različna stališča. Ker res ni nobenega opravičila več, da bi odlašali z uresni- 
čevanjem prioritetnih nalog na področju kmetijstva in to ne glede na vse po- 
misleke in odprta vprašanja, odbor predlaga zboru, da ta dva zakona sprejme. 
Hvala. 

Predsednik Emil Tomaži č: Hvala lepa. Prehajamo na razpravo. Be- 
sedo ima tovariš Imre Varju, delegat za Zbor združenega dela, področje go- 
spodarstva, 17. okoliš, Ptuj. 

Imre Varju: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Sku- 
pina delegatov za Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije 17. okoliša, 
gospodarsko področje in skupina 5. okoliša, kmetijska dejavnost, sta na seji 
25. januarja 1982 obravnavali predlog zakona o zagotavljanju in usmerjanju 
sredstev za usposabljanje zemljišč za družbeno organizirano kmetijsko proiz- 
vodnjo v obdobju 1982—1985 ter sta po razpravi sklenili zboru predlagati na- 
slednji amandma. 

V 7. členu naj se doda nov drugi odstavek, ki naj se glasi: »V primeru, 
da samoupravne organizacije in skupnosti ne razpolagajo z lastnimi sredstvi, 
si svoj delež zagotovijo pri banki oziroma ji ga zagotovi Zveza vodnih skupnosti 
Slovenije.« 

Obrazložitev. Iz predloga zakona izhaja, da bi samoupravne organizacije m 
skupnosti pri izvedbi melioracij sodelovale z 20»/o sredstvi. Za naše organi- 
zacije združenega dela je značilno, da zaradi prezadolženosti ne bodo mogle 
zagotoviti deležev, ki so v predlogu zakona določeni. Da ne bi programi ostali 
samo na papirju, menimo, da bi bilo prav, da jim sredstva zagotovijo banke 
oziroma Zveza vodnih skupnosti Slovenije. 

Iz zakona namreč ni razvidno, kako se bo uporabil denar, ki se bo zbiral 
pri tej Zvezi kot prispevek za spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča 
in ki je doslej bil glavni vir sredstev za melioracije. Gre za pomembna sredstva 
in bi delegati iz obrazložitve morali zvedeti, za katere namene se bodo ta sred- 
stva uporabljala. Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Zeli še kdo besedo? (Ne.) 
Ce ne želi nihče več razpravljati, potem zaključujem razpravo. 

Predlagam, da na podlagi 47. člena poslovnika našega zbora oblikujemo 
skupino delegatov, ki naj prouči skupaj z Izvršnim svetom predlagane amand- 
maje iz občine Ljubljana-Moste-Polje in Ptuj in do njih zavzame stališča ter 
morebiti oblikuje sklep o predlogih, ki jih je dal tovariš Marenk, to je, da 
dodatno zavežemo Izvršni svet. Poleg tega predlagam, da naj bi ta skupina 
delegatov imela enako nalogo še pri naslednji točki dnevnega reda. 

V skupino delegatov predlagam Franca Krabonjo, poročevalca Odbora za 
agrarno politiko, Francko Herga, poročevalko Odbora za finance, Marijo Masnec, 
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delegatko iz 5. okoliša, Žalec, Franca Fašaleka, delegata iz 7. okoliša, kmetijska 
dejavnost, Murska Sobota in Pavla Gantarja iz 3. okoliša kmetijske dejavnosti, 
Ajdovščina. 

Želi kdo o predlogu skupine za tako oblikovano skupino delegatov raz- 
pravljati? (Ne.) Če ne, prosim, da glasujete. Kdor je za, naj prosim glasuje! 
(128 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Dva delegata.) Se je kdo vzdržal? 
(En delegat.) 

Ugotavljam, da je skupina delegatov imenovana z večino glasov. 
Prekinjam to točko dnevnega reda. 

(Seja zbora je bila prekinjena ob 11.15 in se je nadaljevala ob 12. uri.) 

Predsednik Emil Tomažič: Predlagam, da nadaljujemo sejo. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o zagotavljanju in usmerjanju sredstev za intervencije v proizvodnji hrane 
v obdobju 1982—1985, ki ga je Skupščini predložil Izvršni svet na podlagi 
306. člena poslovnika Skupščine. 

Danes ste prejeli k predlogu zakona poročilo Odbora za agrarno politiko, 
amandma Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k 9. členu predloga zakona 
in amandmaja skupine delegatov 38. okoliša, Ljubljana-Šiška k 3. in 4. členu. 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Ivo 
Marenk, član Izvršnega sveta in predsednik Republiškega komiteja za kmetij- 
stvo, gozdarstvo in prehrano. Prosim. 

Ivo Marenk: Tovariš predsednik, spoštovane tovarišice in tovariši 
delegati! K amandmaju delegata iz 38. okoliša, Ljubljana-Šiška je Izvršni svet 
zavzel naslednje stališče. 

Ocenjujemo, da bi kazalo okrepiti odgovornost občin za reševanje vprašanj, 
ki zadevajo razvoj kmetijstva. Predlagamo še naprej vzdrževanje stanja, da se 
nekatere občine ne bi opredelile v skladu s svojimi planskimi opredelitvami. 
V skladu z družbenimi planskimi akti na nivoju občin je namreč ena od nji- 
hovih temeljnih nalog, da rešijo vprašanja tudi na tem področju. Če bi bil ta 
amandma sprejet, bi to glede na bistvene razlike v razvitosti in potrebah kme- 
tijstva v posameznih občinah pomenilo dodatno unifikacijo, ki seveda ne bi 
prispevala k reševanju problemov v občinah. Občine bodo morale v skladu 
s svojo odgovornostjo in s svojimi planskimi opredelitvami rešiti na osnovi 
drugega odstavka 3. člena probleme tako, da bodo v skladu z njihovimi plan- 
skimi akti in njihovimi nameni v bodočem razvoju. 

Ob usklajevanju osnutka zakona o davkih občanov je bilo prav v tej Skup- 
ščini izredno resno poudarjeno, da je potrebno okrepiti vlogo občine zlasti 
z davčno politiko. S tega vidika je seveda temeljna odgovornost občine, da 
sama določa obseg in strukturo virov za realizacijo z zakonom predvidenih 
nalog. 

Hkrati pa Izvršni svet meni, da je pobuda utemeljena in daje pobudo, da 
delovna skupina predlaga dogovor, da se pri usklajevanju davčne politike za 
vsako leto z dogovorom občin v načelu opredelijo enotne stopnje. 

Ob različnih obremenitvah v ljubljanskih občinah ocenjujemo, da gre za 
zelo pereče vprašanje. Predlagamo, da o tem delegat postavi delegatsko vpra- 
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šanje, na katerega bo treba temeljito odgovoriti z vidika odgovornosti družbeno- 
političnih skupnosti. Hkrati pa sem dolžan povedati, da se bo zmanjšala stopnja 
republiškega davka od 0,9 na 0,4. To bo omogočilo občinam, da v skladu s svojo 
politiko in odgovornostjo za izvajanje planskih aktov uresničijo svoje namene. 
Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Torej se Izvršni svet ne strinja z amand- 
majema. 

Ivo M aren k: Navedel sem argumente, ki govorijo proti, in sicer z 
vidika ustavne odgovornosti občin in pa seveda glede na dejstvo, da so v ne- 
katerih občinah to že uredili s samoupravnimi rešitvami. Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Želijo poročevalci delovnih 
teles besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Tone Kugonič, poročevalec Zakonodajno- 
pravne komisije. Prosim! 

Tone Kugonič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
O amandmaju 38. okoliša ima Zakonodajno-pravna komisija naslednje mnenje. 
S pravno sistemskega vidika se komisija z amandmajem ne strinja, ker je po 
njenem mnenju ustrezneje, da republika predpiše poseben republiški davek iz 
osebnega dohodka delavcev za republiške potrebe, medtem ko vsaka občina 
glede na svoje konkretne potrebe na tem .področju predpiše svoj poseben ob- 
činski davek iz osebnega dohodka delavcev. Neposredno podlago za uvedbo 
takega davka ji daje konkreten zakon. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Še kdo želi besedo? (Ne.) 
Vprašujem delegata občine Ljubijana-Siška, ali vztraja pri amandmaju? 
(Amandma umika!) 

Prehajamo na razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Amandmaja sta umak- 
njena! Skupina delegatov bo imela pri 6. točki dnevnega reda relativno lahko 
delo, pregledala pa naj bi tudi predloge tovariša Marenka. Lahko sklep formu- 
lirate takoj? (Ne.) Prekinjam to točko dnevnega reda. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o varnosti cestnega prometa, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v obrav- 
navo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Predlog zakona je objavljen v Prilogi XI. Poročevalca. Danes ste prejeli 
amandmaje Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k 8. in 159. členu predloga 
zakona in amandma Zakonodajno-pravne komisije k 172. členu predloga zakona. 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Da.) Besedo ima tovarišica Doro- 
teja Stipanič, pomočnica republiškega sekretarja za notranje zadeve. 

Doroteja Stipanič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Postopek za sprejem novega zakona o varnosti cestnega prometa, ki ga 
danes obravnavate v zadnji fazi, se je začel na podlagi ugotovitve, da je po- 
trebno sedaj veljavni zakon uskladiti z novim zveznim zakonom in da je po- 
trebno nekatera vprašanja s področja varnosti prometa v republiškem zakonu 
drugače ali na novo urediti. 
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V predlogu za izdajo zakona, ki ste ga obravnavali lansko leto spomladi, 
smo razloge, zakaj so potrebne posamezne nove zakonske rešitve na področju 
varstva v cestnem prometu oziroma posamezne spremembe veljavnega zakona, 
pojasnili z nekaterimi podatki o nezgodah in o prekrških oziroma nepravilnih 
ravnanjih voznikov v letu 1980 oziroma primerjalno z daljšimi obdobji ali 
primerjalno z drugimi državami. 

Zbrali smo podatke, na podlagi katerih je mogoče oceniti stanje na po- 
dročju prometne varnosti v letu 1981. Podatki o nezgodah in prekrških voz- 
nikov, storjenih v prometu v lanskem letu, ponovno potrjujejo, da so upravi- 
čene predlagane spremembe in novosti, ki naj bi jih na področju varnosti pro- 
meta uzakonil novi zakon. 

Tako kot že vrsto let moramo tudi letos ugotoviti, da stanje varnosti v 
cestnem prometu ni zadovoljivo. Tako se je na cestah v Sloveniji v lanskem 
letu zgodilo 6480 hujših nezgod, v katerih je umrlo 563 oseb, in 5985 nezgod 
s telesnimi poškodbami, v katerih je bilo 2812 oseb telesno hudo poškodovanih 
in 5765 oseb lažje poškodovanih. Skupaj je bilo poškodovanih torej 8577 oseb. 
V primerjavi s prejšnjimi obdobji lahko ugotovimo, da se stanje glede števila 
nezgod od leta 1977 sicer zmanjšuje, vendar pa ne tako, da bi lahko bili zado- 
voljni. Še zlasti pa ne moremo biti zadovoljni s številom nezgod z mrtvimi. 
Od 563 umrlih v prometnih nezgodah je kar 141 pešcev. Prav tako je zelo 
veliko prometnih nezgod, v katerih so bili udeleženi otroci in mladoletniki. 
Le-ti so v lanskem letu od skupno 6480 hujših povzročili kar 627 nezgod. 

Vse večji problem predstavlja tudi alkoholiziranost udeležencev v cestnem 
prometu. Prav tako je naraslo tudi število nezgod s smrtnim izidom s traktorji. 
V letu 1981 je bilo s traktorji 49 delovnih nesreč s 26 mrtvimi in 173 prometnih 
nezgod z 29 mrtvimi, torej skupaj 55 mrtvih. 

Na podlagi preiskav, zakaj je prišlo do nesreč, tudi letos ugotavljamo, kar 
smo ugotavljali že nekaj let nazaj, da je med vzroki za nesreče na prvem mestu 
nespoštovanje cestno-prometnih predpisov oziroma znakov na cesti in nepri- 
lagojena hitrost razmeram na cesti. Tako se je v lanskem letu po statističnih 
podatkih zgodilo kar 2657 nezgod zaradi neprimerne hitrosti, 1141 nezgod zaradi 
nespoštovanja pravil prednosti in kar 601 nezgoda je posledica psihičnega 
stanja, predvsem alkoholiziranosti. 

Zaradi kršitve cestno-prometnih predpisov je bil dan v letu 1981 predlog 
za uvedbo postopka zoper 90 000 kršilcev prometnih predpisov, od tega zoper 
približno 1500 tujcev. Od uveljavitve zveznega zakona pa do konca leta 1981 
je bilo podanih tudi čez 1000 ovadb zaradi gospodarskega prestopka. Poleg tega 
je bilo na mestu prekrška izrečenih 279 000 mandatnih kazni. To kaže na to, 
da udeleženci v cestnem prometu ne ravnajo v skladu z zakoni in prometnimi 
pravili. Na podlagi tega pa je mogoče ugotoviti, da kljub vsem prizadevanjem 
vzgojno preventivno delo s kandidati za voznike in vozniki, ki poteka v skladu 
z veljavno zakonodajo, ni najbolj uspešno. 

Vsi našteti podatki še podkrepljujejo naše ugotovitve, da je potrebno po- 
večati varnostno kulturo in humanejše odnose med udeleženci v cestnem pro- 
metu, da je potrebno vzgojo, izobraževanje in usposabljanje voznikov — kandi- 
datov za voznike in inštruktorje drugače urediti. 

Tovarišice in tovariši delegati! Predloženi predlog zakona je pripravljen 
na podlagi pripomb, predlogov in mnenj, ki so jih sprejeli oziroma dali delegati 
ob obravnavi osnutka zakona v delovnih telesih zborov in Skupščine in na samih 
sejah pristojnih zborov. V predlogu zakona je upoštevana večina vsebinskih 
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pripomb in mnenj, sprejetih v razpravah v Skupščini ter vse pripombe redak- 
cijskega značaja. V obrazložitvi so navedene vse pripombe, ki so bile sprejete, 
kot tudi tiste, ki niso sprejete s tem, da so pri le-teh navedeni tudi razlogi, 
zaradi katerih jih ni bilo mogoče upoštevati. 

V predloženem predlogu zakona v primerjavi z osnutkom zakona ni ni- 
kakršnih bistvenih vsebinskih sprememb. V splošnih določbah je v skladu s 
pripombami s pravno sistemskega in vsebinskih vidikov spremenjen 9. člen, 
ki ureja odgovornost in pristojnosti občinskih skupščin, njihovih izvršnih sve- 
tov in upravnih organov, pristojnih za promet v zvezi z nemotenim in varnim 
potekom prometa v naseljih. Zaradi zagotavljanja enotnega in varnega poteka 

* prometa na magistralnih cestah, ki vodijo skozi naselja, je dodano še določilo, 
da občinska skupščina oziroma njen izvršni svet ali upravni organ za promet 
ureja vse zadeve v zvezi s tako cesto, v soglasju s skupnostjo za ceste SR Slo- 
venije. 

V poglavju »Prometna pravila« je v skladu s pripombami omejitev hitrosti 
za avtobuse v javnem primestnem prometu zvišana od 50 na 60 km na uro, 
poleg tega je kot novost v 25. členu določeno, da morajo organizacije za vzdrže- 
vanje cest pokvarjena, poškodovana ali zapuščena vozila odpeljati na prostor, 
kjer je zagotovljeno varovanje vozil. V praksi imamo v zvezi s tem namreč 
veliko težav. V mnogih primerih, ko organizacije in posamezniki prevzamejo 
prevoz pokvarjenega ali poškodovanega vozila, vozilo sicer odstranijo s cestne 
površine, vendarle na prostor tik ob cestni površini oziroma na kraj, kjer ni 
zagotovljeno varovanje vozil. Taka vozila so bila v več primerih okradena, 
lastnik oziroma imetniki pravice uporabe takega vozila pa brez osnove pri- 
čakujejo, da bodo organi za notranje zadeve to njegovo vozilo posebej varovali 
tudi nekaj dni. 

Besedilo 52. člena je dopolnjeno z določilom, da morajo rumene rutice 
nositi tudi otroci, ki obiskujejo male šole. Vodstva šol pa so obvezana, da z 
najbolj varnimi potmi v šolo in iz šole v začetku vsakega šolskega leta seznanijo 
vse nove učence in ne samo učence prvih razredov. 

Poglavje o delu na cesti je dopolnjeno z določilom, da mora organizacija, 
ki opravlja dejavnost vzdrževanja in varstva cest pred pričetkom del na cesti 
obvestiti udeležence v cestnem prometu o ovirah, zaporah in preusmeritvah 
prometa zaradi del na cesti prek sredstev javnega obveščanja. 

Določbe poglavja, ki urejajo dolžnosti o prometni nezgodi, niso v primer- 
javi z osnutkom zakona doživele nobenih vsebinskih sprememb, ampak le nekaj 
popravkov, ki so bili potrebni zaradi uskladitve določb tega zakona z veljavno 
zakonodajo. 

Prav tako je tudi poglavje, ki ureja športne prireditve, ostalo v bistvu 
nespremenjeno oziroma je le v skladu s pripombami dopolnjeno z določilom, 
da za športno in drugo prireditev na cesti z območja posebne družbenopolitične 
skupnosti izda dovoljenje upravni organ za notranje zadeve te družbenopolitične 
skupnosti, 

V predlogu zakona je ohranjen že v osnutku predlagani sistem usposabljanja 
kandidatov za voznike, organiziranja in delovanja avtošol, izobraževanja voz- 
nikov inštruktorjev in opravljanja izpitov za voznike ter voznike-inštruktorje. 

V skladu s pripombami, izraženimi v razpravah v Skupščini, je dopolnjen 
4 le 85. člen z določilom, da lahko avtošola pripravlja kandidate za voznike 
motornih vozil tudi zunaj svojega sedeža, seveda le, kjer ima ustrezen Š0lski 
prostor za teoretični pouk, šolski inventar in opremo, potrebno za opravljanje 

3 
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dejavnosti avtošole, ter če dobi za opravljanje te dejavnosti soglasje občinskega 
upravnega organa za notranje zadeve, na območju katerega bo opravljala to 
dejavnost. Ta organ bo tudi opravljal nadzorstvo nad zakonitostjo delovanja 
avtošole na njenem območju. 

Poleg tega je v skladu s pripombami spremenjeno tudi določilo 103. člena, 
tako da je v njem določeno, da izpitno komisijo imenuje izvršni svet skupščine 
občine na območju, kjer je sedež izpitnega centra, v soglasju z izvršnimi sveti 
skupščin občin z območij, ki spadajo v območje izpitnega centra. 

Zaradi velikega števila pripomb k določilu, da morata biti najmanj dva 
člana izpitne komisije delavca pristojnega občinskega upravnega organa za 
notranje zadeve, ki ga je vseboval osnutek zakona, je to določilo črtano iz pred- 
loga zakona. 

Nekaterih pripomb, izraženih v Skupščini k poglavju o vzgoji voznikov, 
katerih skupna značilnost je ohraniti dosedanji sistem izobraževanja kandidatov 
za voznike in voznike-inštruktorje ter organiziranja in delovanja avtošol, pa 
nismo mogli upoštevati. V zakonu predlagane rešitve namreč temeljijo na ugoto- 
vitvi, da sedanji sistem usposabljanja oziroma izobraževanja kandidatov za 
voznike, le-te premalo seznanja z vsemi objektivnimi in subjektivnimi okoli- 
ščinami in nevarnostmi, ki jih je treba upoštevati pri varni vožnji v prometu, 
da ne vpliva na razvoj humanejših in solidarnejših odnosov med udeleženci 
v cestnem prometu, da je veliko število avtošol zaradi kadrovskih problemov 
in slabe opremljenosti ter organiziranosti nesposobnih izvajati svoje naloge, 
tako kot bi bilo potrebno, da kvaliteta dela inštruktorjev, zlasti tistih, ki to 
delo opravljajo kot dopolnilno delo, ni najboljše itd. 

Zaradi teh pomanjkljivosti je bilo že ob razpravi zveznega zakona ugotov- 
ljeno, da je tem vprašanjem potrebno posvetiti več pozornost in jih v republi- 
ških zakonih ustrezno drugače urediti. Vse to in vzroke, zakaj ni bilo mogoče 
posameznih pripomb k temu poglavju upoštevati, smo v obrazložitvi podrobneje 
navedli. 

V poglavju o vozilih je dopolnjen in spremenjen 125. člen tako, da je v njem 
določeno, da morajo biti atestirana vsa motoma in priklopna vozila, traktorji, 
kolesa z motorjem in lahki priklopniki, ki se serijsko ali posamezno izdelujejo 
ali predelujejo ter da morajo imeti vozniki posamično izdelanih in predelanih 
vozil atest, ki ga morajo na zahtevo pooblaščene osebe organa za notranje zadeve 
pokazati. 

Poglavja, ki urejajo vprašanja notranje kontrole svetov za preventivo in 
vgojo v cestnem prometu in zavarovanja uporabnikov oziroma lastnikov trak- 
torjev proti odgovornosti za škodo, povzročeno drugim, so nasproti osnutku 
zakona ostala nespremenjena, s tem da smo na željo delegatov določili, da način 
ustanovitve občinskih oziroma medobčinskih svetov za preventivo in vzgojo 
v cestnem prometu določajo občinske skupščine. Prav k četrtem odstavku 
163. člena ima Zakonodajno-pravna komisija amandma, s katerim se predla- 
gatelj strinja. 

Tovarišice in tovariši delegati! Izvršni svet je obravnaval amandmaje Za- 
konodajno-pravne komisije in poročila pristojnih delovnih teles zborov. Z obema 
amandmajema Zakonodajno-pravne komisije, to je k 25. in četrtemu odstavku 
163. člena se Izvršni svet strinja, prav tako pa se strinja tudi z amandmajem, 
ki smo ga prejeli danes k 172. členu. 

Ob tem pa je Izvršni svet sprejel še dva svoja amandmaja, in sicer k 8 in 
159. členu, ki sta vam bila tudi predložena. 
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Dopolnitev prvega odstavka 8. člena je potrebna zato, da bodo pristojne 
inšpekcije imele pooblastilo za opravljanje nadzorstva tudi v samoupravnih 
organizacijah in skupnostih ter v organih, ki opravljajo javni prevoz in prevoz 
za lastne potrebe. 

Sprememba 7. alinee drugega odstavka 159. člena pa je potrebna, saj je 
z notranjo kontrolo potrebno zagotoviti preventivne preglede vozil, ki se morajo 
redno izvajati in ne le občasno. 

Na koncu bi vas opozorila še na to, da je v predlogu zakona, natisnjenem 
v Poročevalcu, več pisnih napak, na srečo pa le nekatere izmed njih vplivajo 
na vsebino. To sta zadnja beseda prvega odstavka 28. člena, ki se pravilno glasi: 
»polprikolico« in v drugi vrsti 158. člena, kjer manjka rok »to je dve leti«. 

Vse redakcijske napake oziroma pisne bodo ob končni redakciji popravljene, 
tako kot je to navedeno v poročilu Zakonodajno-pravne komisije. 

Poleg tega pa je v obrazložitvi peti odstavek prvega stolpca na 33. strani 
napačen. Obrazlaga namreč besedilo četrtega odstavka 163. člena, kot je bil 
predložen Izvršnemu svetu, kasneje pa je po seji Izvršnega sveta bilo besedilo 
četrtega odstavka 163. člena spremenjeno, pri tem pa ni spremenjeno tudi 
besedilo v obrazložitvi. 

Tovarišice in tovariši delegati! Predlagam, da sprejmete predlog zakona 
z amandmaji Zakonodajno-pravne komisije k 25., 163. in 172. členu in amand- 
maja Izvršnega sveta k 8. in 159. členu. Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Zeli poročevalka odbora be- 
sedo? (Ne želi.) 

Prehajamo na razpravo. K razpravi se je prijavil tovariš Boris Grgič, de- 
legat Zbora združenega dela za področje gospodarstva 36. okoliš, občina Ljub- 
ljana-Center. 

Boris Grgič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! De- 
legacija 36. okoliša, Ljubljana-Center je na svoji seji dne 21. januarja 1982 
obravnavala predlog zakona o varnosti cestnega prometa ter sprejela naslednja 
stališča. 

Delegacija načelno podpira vsebino predloga zakona o varnosti cestnega 
prometa. Kot že pri nekaj končnih predlogih zakonov tudi v tem zakonu naj- 
demo napake, ki so večinoma redakcijskega značaja. 

Na primer: v 171. členu sta dve napaki, prva napaka je v 5. točki tega 
člena, kjer je brez potrebe klicaj, druga pa je na začetku tretjega odstavka 
istega člena, kjer bi moralo pisati namesto »13. člena« pravilno »13. točke«. 

Z navedbo teh primerov želimo opozoriti Zakonodajno-pravno komisijo, 
ki bo pripravljala dokončno prečiščeno besedilo zakona, na morebitne druge 
napake v omenjenem zakonu. 

Obenem želimo ob tej priložnosti poudariti, da so naše pripombe dobro- 
namerne in jih je v tem smislu treba obravnavati in upoštevati. Da se ne upo- 
števajo vedno, nam je primer pripomba k predlogu zakona o računalništvu, 
ki jo je imela naša delegacija na seji zbora in ki ni bila upoštevana. Napaka je * 
ostala tudi v čistopisu omenjenega zakona. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Mislim, da gre tu za redak- 
cijske popravke. Prepričan sem, da bo Zakonodajno-pravna komisija pri končni 
redakciji to upoštevala. 
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Kdo prosim še želi besedo? Ne želi nihče? (Ne.) Zaključujem razpravo in 
prehajamo na glasovanje. 

Najprej bomo glasovali o amandmajih Izvršnega sveta Skupščine k 8. in 
159. členu predloga zakona, ki ste jih prejeli. 

Vprašujem Zakonodajno-pravno komisijo, ali se strinja z obema amandma- 
jema? (Da.) Vprašujem tudi Odbor za družbenopolitični sistem? (Se strinja.) 
Zboru predlagam, da o obeh amandmajih glasujemo skupaj! Se delegati s tem 
predlogom strinjate? (Delegati se strinjajo.) 

Na glasovanje dajem torej amandma Izvršnega sveta Skupščine k 8. in 
159. členu predloga zakona. Kdor je za predlagana amandmaja, naj prosim gla- 
suje! (132 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da sta amandmaja Izvršnega sveta k 8. in 159. členu predloga 
zakona sprejeta z večino glasov. 

Dajem na glasovanje amandmaje Zakonodajno-pravne komisije k 25., 163. 
in 172. členu predloga zakona. Prva dva sta razvidna iz njenega poročila, k 172. 
členu pa ste amandma dobili danes. Z amandmaji Izvršni svet soglaša. Soglaša 
tudi Odbor za družbenopolitični sistem našega zbora. Tudi v tem primeru pred- 
lagam, da o vseh treh amandmajih glasujemo skupaj, ker ne posegajo v vsebino 
zakona. Se zbor s tem predlogom strinja? (Da.) 

Dajem torej na glasovanje amandmaje Zakonodajno-pravne komisije k 25., 
163. in 172. členu predloga zakona. Kdor je za predlagane amandmaje, naj pro- 
sim glasuje! (134 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so amandmaji Zakonodajno-pravne komisije k 25., 163. in 
172. členu predloga zakona sprejeti z večino glasov. 

Dajem na glasovanje predlog zakona o varnosti cestnega prometa v celoti. 
Kdor je za predlog zakona, naj prosim glasuje! (134 delegatov glasuje za.) Je 
kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o varnosti cestnega prometa sprejet 
z večino glasov. 

/ 

Predlagam, da se vrnemo na 3. točko dnevnega reda, to je uresni- 
čevanje investicijske politike. 

Prosim tovariša Vičarja, da kot predstavnik skupine delegatov poroča zboru. 

Franc Vičar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Pro- 
sim, da vzamete v roko predlog sklepa, ki je označen s številko 815. Skupina 
delegatov na podlagi razprave o poročilu o izvajanju investicijske politike v 
SR Sloveniji predlaga naslednjo dopolnitev predloga sklepa: 

1. Na drugi strani k 3. točki: Na koncu tretjega odstavka se doda naslednji 
stavek: »Pri tem naj posebno pozornost posvetijo prekoračitvam, ker se pogosto 
pokrivajo z manj kvalitetnimi sredstvi.« 

2. K 4. točki. Na koncu odstavka se doda stavek: »O teh vprašanjih naj 
razpravljajo tudi delavski sveti v organizacijah združenega dela.« 

3. V 5. točki se za drugim odstavkom doda odstavek: »Poleg tega naj 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije k polletni oceni gospodarskih gibanj pri- 
loži tudi analizo razvoja manj razvitih območij z vidika izvajanja kriterijev 
investiranja«. 
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4. Dodaše nova 7. točka: »Zbor ugotavlja, da večina zborov združenega dela 
občinskih skupščin ni realizirala sklepa Zbora združenega dela Skupščine SR 
Slovenije z dne 30. 9. 1981, s katerim je bilo predlagano, naj zbori združenega 
dela razpravljajo in predlagajo oziroma sprejmejo ukrepe za odpravljanje vzro- 
kov odstopanj od dogovorjene investicijske politike v temeljnih bankah. To kaže 
na premalo odgovoren odnos do uresničevanja investicijske politike. Zato zbor 
poudarja, da je navedeni sklep še vedno aktualen in ga je potrebno uresničiti 
do obravnave polletnih poročil uresničevanja družbenega plana SR Slovenije 
za obdobje 1981—1985 v letu 1982.« 

5. Doda se 8. točka. Zbor ponovno zadolžuje Službo družbenega knjigovod- 
stva SR Slovenije, da prek svojih organizacijskih enot zagotovi hitrejše obve- 
ščanje skupščin družbenopolitičnih skupnosti o pojavih, pomembnih za uresni- 
čevanje dogovorjene investicijske politike in o njihovih odstopanjih. Še posebej 
zaradi tega, ker ocene o uresničevanju investicijske politike niso enotne. Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Slišali smo poročilo in predlog 
za dopolnitev sklepa, ki ga je pripravila skupina delegatov. Zeli kdo o tem 
razpravljati? (Ne.) Če ne, predlagam, da o njem glasujemo. 

Na glasovanje dajem predlog sklepa s predlaganimi dopolnitvami skupine 
delegatov. Kdor je za predlagani sklep z dopolnitvami, naj prosim glasuje! (138 
delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep z dopolnitvami soglasno sprejet. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih razmerjih, ki ga je 
Skupščini predložil v obravnavo njen Izvršni svet. 

Osnutek zakona je bil objavljen v Poročevalcu št. 22. K osnutku zakona pa 
ste prejeli danes tudi predlog sklepa, ki je pripravljen na podlagi vseh dose- 
danjih razprav o osnutku zakona. Prav tako ste prejeli mnenje in stališča Sveta 
za družbenopolitični sistem Republiške konference Socialistične zveze delovnega 
ljudstva Slovenije in predlog stališč Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR 
Slovenije, ki osnutek zakona obravnava na podlagi 72. člena poslovnika Skup- 
ščine. Dobili ste tudi poročilo Zakonodajno-pravne komisije. 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Ladislav 
Horvat, pomočnik predsednika Republiškega komiteja za varstvo okolja in ure- 
janje prostora. 

Ladislav Horvat: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Ko so zbori Skupščine SR Slovenije dne 1. 7. 1981 obravnavali osnutek zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih razmerjih, so sprejeli 
sklep, da se sklepanje o osnutku zakona odloži in predlagatelju naloži, da pri- 
pravi dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev zakona. Pri tem naj zlasti 
opredeli temeljna načela za urejanje stanovanjskih razmerij in pri tem v celoti 
upošteva samoupravne družbenoekonomske odnose, opredeljene z zakonom o sta- 
novanjskem gospodarstvu, ki zadevajo pridobitev stanovanjske pravice, dode- 
litev in uporabo stanovanja, sklenitev stanovanjskega razmerja in njegovega 
prenehanja, in zagotovi prevladujoči vpliv delavcev v samoupravnih organiza- 
cijah in skupnostih, ki združujejo sredstva za stanovanjsko izgradnjo pri zago- 
tavljanju s temi sredstvi in stanovanji v družbeni lastnini. 
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Prouči naj, ali je potrebno, da zakon opredeli pravico do vselitve kot po- 
sebno pravico, oceni ali kaže zakonsko zaostrovati pogoje za pridobitev in ohra- 
njanje stanovanjske pravice in skladno z ustavno pravico vsakega občana do 
stanovanja opredeli specifičnost opravičenosti do uporabe prostorov v domovih 
za ostarele. 

Zakon naj zagotovi enotne temelje stanovanjskih razmerij ter pravno var- 
nost imetnika stanovanjske pravice, pri tem pa omogoči, da samoupravne orga- 
nizacije in skupnosti s svojimi akti urejajo specifične potrebe v okviru enotnega 
sistema in ustavno ter zakonsko zagotovljenih pravic občanov. 

Ker se v osnutku predlagajo spremembe številnih določb veljavnega zakona, 
je bil sprejet sklep, naj predlagatelj pri nadaljnji izdelavi zakona pripravi pre- 
čiščeno besedilo zakona, kar bo delegatom olajšalo proučitev sprememb in do- 
polnitev zakona z vidika celotnega zakona. 

Ob upoštevanju razprav v zborih Skupščine SR Slovenije in njenih delovnih 
telesih je predlagatelj pripravil nov osnutek zakona v integralnem besedilu, 
v katerem je upošteval samoupravne družbenoekonomske odnose, opredeljene 
v zakonu o stanovanjskem gospodarstvu in razčistil določena vprašanja v zvezi 
s pridobitvijo stanovanjske pravice, dodelitvijo stanovanj ter vprašanja v zvezi 
s prenehanjem stanovanjskega razmerja oseb, ki so se nastanile v domovih za 
ostarele z namenom stalnega bivanja. 

Predloženo besedilo osnutka ne zaostruje pogojev za pridobitev in ohra- 
njanje stanovanjske pravice in so vsi odnosi, ki izvirajo iz stanovanjske pravice, 
urejeni na samoupravni podlagi. Stanovanjska pravica temelji predvsem na 
tekočem in minulem delu, ima pa tudi pomembne značilnosti vzajemnosti in 
solidarnosti. Stanovanjska pravica se pridobi le na stanovanju v družbeni 
lastnini, na stanovanjih, ki so v osebni lastnini, pa lahko pridobijo občani 
pravico do uporabe stanovanja. Osnutek zakona zato razmejuje stanovanjsko 
pravico od pravice do uporabe stanovanja v zasebni lasti občana. 

Osnutek odpravlja nejasnosti v zvezi s pridobitvijo stanovanjske pravice 
ter pravice do vselitve in sklenitve stanovanjskega razmerja. Stanovanjsko pra- 
vico pridobi občan na stanovanju v družbeni lastnini na podlagi pravnomočne 
odločbe o dodelitvi stanovanja in ko podpiše izjavo, da bo uporabljal stanovanje 
v družbeni lastnini v skladu s samoupravnimi splošnimi akti skupnosti stano- 
valcev. Pred vročitvijo odločbe o dodelitvi stanovanja plača stanodajalcu sred- 
stva lastne udeležbe po predpisih o stanovanjskem gospodarstvu. Stanovanjsko 
razmerje med občanom, ki je pridobil stanovanjsko pravico na stanovanju v 
družbeni lastnini, in stanodajalcem ter skupnostjo stanovalcev nastane z dnem, 
ko se vseli v stanovanje. 

Pravico do uporabe stanovanja v družinski stanovanjski hiši oziroma na 
stanovanju kot posameznem delu stavbe v lasti občana pridobi občan na podlagi 
stanovanjske pogodbe, ki jo sklene z lastnikom. Stanovanjsko razmerje med 
občanom, ki je pridobil pravico do uporabe stanovanja v družinski stanovanjski 
hiši oziroma na stanovanju kot posameznem delu stavbe v lasti občana, in 
lastnikom hiše oziroma stanovanja, nastane z dnem vselitve na podlagi stano- 
vanjske pogodbe. Dosedanja določba, da se štejejo za uporabnike stanovanja tudi 
tisti, ki najmanj dve leti živijo z imetnikom stanovanjske pravice v ekonomski 
skupnosti, je zaradi izigravanja te določbe v osnutku izpadla. Osnutek daje 
definicijo, kdo se šteje za uporabnika stanovanja poleg imetnika stanovanjske 
pravice. Uporabniki stanovanja, ki so najmanj dve leti živeli z imetnikom 
stanovanjske pravice, preden je nehal uporabljati stanovanje, obdržijo pravico 
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uporabljati stanovanje. To pa ne velja v primeru, če je bilo imetniku stanovanj- 
ske pravice v skladu s samoupravnimi splošnimi akti stanodajalca dodeljeno 
drugo primerno stanovanje zanj in za druge uporabnike in v primeru, če je 
imetnik stanovanjske pravice zgradil ali kupil družinsko stanovanjsko hišo ali 
stanovanje in se vanj vselil, če je to stanovanje primerno zanj in za uporabnike. 

Predlagatelj je v celoti upošteval pripombe delovnih teles Skupščine, da se 
domovi za ostarele ne štejejo za stanovanje, ker se na teh prostorih ne more 
pridobiti stanovanjske pravice. Osnutek pa še določa, da stanodajalec lahko 
odpove stanovanjsko razmerje imetniku stanovanjske pravice, ki se je nastanil 
v domu za ostarele z namenom stalnega bivanja, glede na pripombe, da so ta 
stanovanja pogosto ostajala daljši čas prazna ali pa so z njimi razpolagali svojci 
imetnika stanovanjske pravice in ne stanodajalec. 

V zvezi s stališčem zborov Skupščine, da naj predlagatelj oceni, ali je po- 
trebno problematiko prostorov, ki se uporabljajo za počitek ali oddih, urejati 
s tem zakonom in v primeru, da se pokaže potreba, opredeli, kateri prostori, ki se 
uporabljajo za počitek ali oddih, se štejejo za stanovanja, je predlagatelj posku- 
šal pripraviti analizo stanja. Pri tem so se ob vprašanju, kdaj se prostori za 
počitek ali oddih štejejo za stanovanje, odprla še druga vprašanja, ki še niso 
ustrezno urejena v Socialistični republiki Sloveniji, pa tudi vprašanje maksi- 
muma lastninske pravice na prostorih za počitek ali oddih, kakor tudi vpra- 
šanje obsega lastninske pravice na stanovanjih. Predlagatelj ni uspel pripraviti 
celovitega pregleda stanja in bo mogoče pripraviti tako analizo šele ob obdelavi 
podatkov iz popisa prebivalstva v letu 1981. Problematiko v zvezi s prostori, 
ki se uporabljajo za počitek ali oddih, bo predlagatelj skupaj z zbranimi po- 
datki predložil v obravnavo republiškemu Svetu za vprašanja družbene ure- 
ditve. Na podlagi stališča tega sveta bo dopolnil tudi besedilo v predlogu zakoria 
ali pa predlagal, da se izda poseben zakon. 

Nove so določbe o dodeljevanju stanovanj, ki opredeljujejo razpolagalno 
pravico glede družbenih stanovanj. Izveden je koncept, da so delavci dolžni 
sprejeti splošni akt o dodelitvi stanovanj v družbeni lastnini, s katerim dolo- 
čijo zlasti osnove in merila za prednostni red, po katerem se dodeljujejo stano- 
vanja. Zoper prednostni vrstni red lahko vloži ugovor vsak, kdor meni, da je 
kršen njegov interes. Na ta način se bodo sporni primeri reševali še pred izdajo 
odločbe o dodelitvi stanovanja. 

V poglavju o dodeljevanju stanovanj so tudi določbe o pravici do začasne 
uporabe stanovanja, ki ga pridobijo nosilci družbenih funkcij in osebe, ki 
opravljajo službeno dolžnost oziroma dela v hiši, v kateri je stanovanje. Na teh 
prostorih se ne pridobi stanovanjska pravica. 

Tudi določbe o prenehanju stanovanjske pravice temeljijo na stališču, da 
stanovanjska pravica izhaja iz pravice dela z družbenimi sredstvi ter vzajem- 
nosti in solidarnosti. Zato lahko stanodajalec imetniku stanovanjske pravice 
odpove stanovanjsko razmerje le ob pogojih, ki jih določa zakon. Zakon obrav- 
nava imetnika stanovanjske pravice kot neposrednega upravljalca v stano- 
vanjski hiši v družbeni lastnini. Zato se mu stanovanjsko razmerje lahko odpove, 
če uporablja stanovanje v nasprotju s samoupravnimi splošnimi akti stanoda- 
jalca, skupnosti stanovalcev in stanovanjske skupnosti. Če je dobil imetnik 
stanovanjske pravice stanovanje od organizacije združenega dela kot stano- 
dajalca in mu preneha delovno razmerje v tej organizaciji združenega dela po 
lastni izjavi ali zaradi obsodbe za kaznivo dejanje, mu stanodajalec ne more 
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odpovedati stanovanjskega razmerja, če je dopolnil 10 let delovne dobe ali 
krajšo delovno dobo, določeno s samoupravnim splošnim aktom stanodajalca. 

Predlagatelj je pri tej določbi upošteval mnenje Ustavnega sodišča SR Slo- 
venije, da pomeni vezanje stanovanjske pravice na določeno delovno dobo de- 
lavca pri stanodajalcu odvisnost delavca od konkretne organizacije združenega 
dela, s čimer se odpira vprašanje posega v ustavno zagotovljeno pravico do 
svobodne izbire poklica. 

Določbe o podstanovalskih razmerjih so bistveno dopolnjene. Podstanovalsko 
razmerje se lahko sklene samo za posamezne stanovanjske prostore, pri čemer 
mora imetnik stanovanjske pravice podstanovalcu zagotoviti ustrezne higienske 
in druge življenjske pogoje. Za sklenitev podstanovalske pogodbe mora imetnik 
stanovanjske pravice pridobiti soglasje stanodajalca. Občinske skupščine so 
dolžne z odlokom predpisati način in pogoje za oddajanje stanovanjskih prosto- 
rov v podnajem. 

Ob razpravi o novem osnutku zakona o delovnih telesih Skupščine predla- 
gatelj meni, da bo večino pripomb lahko ustrezno vgradil v predlog zakona. 
V razpravah je bilo izraženo mnenje, da je potrebno dopolniti določbo, ki opre- 
deljuje pravico stanodajalca, da lahko odpove stanovanjsko razmerje imetniku 
stanovanjske pravice, ki se je nastanil v domu za ostarele z namenom stalnega 
bivanja. Po nekaterih predlogih naj bi to dejstvo ugotovil organ, pristojen za 
socialno skrbstvo v soglasju z imetnikom stanovanjske pravice. Predlagano je 
bilo tudi, naj bi imetniku stanovanjske pravice, bi se je tej pravici odpovedal 
in se preselil v dom za ostarele, bilo omogočeno, da lahko zapusti dom za osta- 
rele in ponovno pridobi stanovanjsko pravico, in sicer tako, da ga samoupravna 
stanovanjska skupnost uvrsti na prednostni red upravičencev stanovanj, ki so 
zgrajena s pomočjo sredstev za solidarnostno graditev stanovanj. Te predloge 
bo predlagatelj proučil in ustrezno vgradil v predlog zakona. 

Odbori so razpravljali tudi o predlogu Skupnosti socialnega varstva SR 
Slovenije, da bi bilo smotrno v stanovanjskih hišah in blokih nameniti hišniška 
stanovanja, pa tudi druga stanovanja ter skupne prostore in še druge neizrab- 
ljene prostore za vzgojno varstvene namene, kar naj se odrazi v zakonu. V od- 
borih je prevladovalo stališče, da je treba to vprašanje reševati s samoupravnim 
sporazumevanjem in družbenim dogovarjanjem zlasti v procesu družbenega pla- 
niranja. Tudi to vprašanje bo predlagatelj ponovno proučil, s tem da pa ne bi 
bilo kršeno načelno izhodišče, da je v primerih, ko se stanovanja trajno pre- 
urejajo za druge namene, to potrebno nadomestiti z drugimi stanovanji. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga, da sprejmete osnutek zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih razmerjih, skupaj s pri- 
pombami in predlogi delovnih teles ter današnje razprave. Hvala lepa. 

Predsedujoči Branko Kozamernik: Hvala lepa. Želijo poročevalci 
delovnih teles besedo? (Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo! K besedi se je prijavil tovariš Marjan Vrabec, pred- 
stavnik Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije. 

Marjan Vrabec: Tovariš predsedujoči, tovarišice in tovariši delegati! 
Sindikati so vedno dajali velik poudarek ustreznemu reševanju stanovanjske 
problematike in nadaljnji izgradnji samoupravnih družbenoekonomskih odno- 
sov, ki delovne ljudi in občane postavlja v vlogo nosilcev gospodarjenja in 
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upravljanja v stanovanjskem gospodarstvu. Tako smo ustrezno oblikovali sta- 
lišča v razpravi o zakonu o stanovanjskem gospodarstvu, kakor tudi v pripravi 
družbenega dogovora o nadaljnjem razvoju samoupravnih družbenoekonomskih 
ddnosov v stanovanjskem gospodarstvu. 

Z današnjo obravnavo in sprejemanjem osnutka sprememb in dopolnitev 
zakona o stanovanjskih razmerjih prehajamo v ključno fazo sprejemanja nor- 
mativne ureditve tega področja. Splošna ocena, oblikovana v sindikatih prek 
široke javne obravnave, je, da navedeni osnutek bistveno prispeva k nadaljnje- 
mu podružbljanju in izgradnji samoupravnih družbenoekonomskih odnosov v 
stanovanjski politiki. Na podlagi navedenih izhodišč predlagane spremembe in 
dopolnitve zakona tudi podpiramo. 

Ze omenjena široka javna obravnava v organizacijah in organih sindikata, 
predvsem pa razprave v pripravah na 3. konferenco Zveze sindikatov Slovenije 
o vlogi in nalogah sindikatov pri uveljavljanju delavcev kot nosilcev socialne 
politike in izvajanju socialne varnosti delavcev, pa je pokazala, da je del vpra- 
šanj še vedno odprt oziroma nerešen. 

Kot prvo moram omeniti nerešena vprašanja lastninskega maksimuma^ nad 
stanovanji. Svet za stanovanjska in komunalna vprašanja pri Republiškem 
svetu je menil, posebej podprt z izhodišči tematske razprave, da je nujno to 
vprašanje ustrezno rešiti. 

Drugo pereče nerešeno vprašanje je opredelitev, kateri prostori, ki se v se- 
zoni ali občasno uporabljajo za počitek in oddih, se štejejo za stanovanje. Rešitev 
tega vprašanja je še toliko bolj pomembna v primerih, ko imetniki stanovanjske 
pravice v družbenih stanovanjih kot vikend opredeljujejo prostore, ki so po 
svoji lokaciji, opremljenosti in namenu dejansko stanovanja, ali pa v primerih, 
ko je bilo s pomočjo družbenih sredstev zgrajeno ali kupljeno stanovanje ali 
stanovanjska hiša, pa se dejansko uporablja kot vikend. 

Tudi vprašanje ureditve podstanovalskih razmerij ostaja po našem mnenju 
v osnutku nedorečeno, saj ureja pretežno le razmerja med imetnikom stano- 
vanjske pravice na družbenem stanovanju in podstanovalci, skoraj nič pa raz- 
merij med lastnikom stanovanja oziroma stanovanjske hiše in podstanovalcem. 

Takšne opredelitve do navedenih predlogov terja v sedanjem trenutku po 
našem mnenju dejstvo, da so možnosti izgradnje in vzdrževanja stanovanjskega 
sklada zaradi pomanjkanja sredstev, ki se zbirajo iz čistega dohodka organizacij 
združenega dela, in zaostajanja prehoda na ekonomske stanarine, čedalje manjše. 

Ob ugotovitvi, da je lastna udeležba za pridobitev družbenega stanovanja 
vsepovsod uveljavljena, zato ob hkratnem naraščanju življenjskih stroškov in 
nezadržni ragti cen stanovanj, kar že ogroža socialno varnost delavcev, ne mo- 
remo soglašati z nedorečenimi rešitvami glede vikendov in podstanovalskih raz- 
merij, saj je bilo v preteklem obdobju do družbenega stanovanja lažje priti 
kot danes; s podstanovalskimi razmerji pa delavcem in predvsem mladim dru- 
žinam ne omogočamo stanovanjskega varčevanja, ker le-tega ob znanih cenah 
podnajemniških sob in stanovanj ne zmorejo. Mislimo, da bo treba tudi na tem 
področju bremena stabilizacije enakomerneje porazdeliti na vse sloje pre- 
bivalstva. 

Strinjamo se tudi s stališči predstavnika predlagatelja, da je potrebno do 
predloga rešiti vprašanje maksimuma in vikendov, vendar bi bilo zanimivo 
slišati tudi o možnem roku rešitve. Hvala lepa! 
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Predsedujoči Branko Kozamernik: K raapravi se je prijavila tova- 
rišica Vida Rudolf, predstavnica skupščine skupnosti socialnega varstva Slo- 
venije. 

Vida Rudolf: Tovariš predsedujoči, tovarišice in tovariši delegati! 
Mislim, da je za Zbor združenega dela dragoceno, če sliši stališča skupščine 
Skupnosti socialnega varstva, ki skuša izvajati tisti sporazum, ki ga je tudi ta 
Skupščina že potrdila in na osnovi njega začela delovati tudi kot zavestna sila 
ter kot četrti zbor skupščine, kadar se obravnavajo vprašanja socialne varnosti 
delavcev in občanov. Zato moram reči, da že od vsega začetka spremljamo tudi 
nastanek osnutka tega zakona, do katerega smo se opredelili tudi na naši 
skupščini. 

Ugotovili smo, da je sicer malo boljši kot so bile prve delovne zasnove, da 
pa vendarle ne ureja tistih stvari, ki na videz tistim, ki pripravljajo take zakone, 
izgledajo nepovezani s socialno varnostjo. Stanovanjska razmerja so tak eko- 
nomski odnos, ki lahko bistveno poslabšajo življenjske situacije v posameznih 
okoljih. Zato vseeno mislimo, da bi bilo dobro, če tudi v vašem zboru razprav- 
ljate o dveh problemih, ki bi jih bilo treba že ob tem osnutku razrešiti. 

Prvi problem je problem socialnih zavodov kot stanovanjskega prostora. 
Ne moremo se strinjati s predlagateljevim mnenjem, da so to samo socialne 
institucije. Ker se za gradnjo domov upokojencev uporabljajo tudi sredstva soli- 
darnosti in je v 100. členu zakona določeno, da se za obračun amortizacije za 
bivalne prostore v domovih upokojencev uporabljajo določbe tega zakona, zato 
iz določb zakona o stanovanjskem gospodarstvu izhaja, da so bili splošni socialni 
zavodi, med katere štejemo tudi domove upokojencev, pojmovani tudi kot sta- 
novanjski prostor. Jasno pa je seveda, da socialna institucija ni samo prostor. 

Sredstva za gradnjo domov upokojencev so bila v 70 % zagotovljena iz sta- 
novanjskih sredstev slovenskih upokojencev, ki so se na občinskih konferencah 
delegatov skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja odločali, da 
svoja stanovanjska sredstva namenijo za gradnjo teh domov. 

Tretji argument pa je, da se oskrbovanci, ki se odločajo za bivanje v domu 
upokojencev, kar v 95% ne vračajo več v svoja stanovanja, do katerih imajo 
sicer stanovanjsko pravico. Ne strinjam se, da bi se tej pravici kar takoj odrekli, 
kasneje pa prišli na listo čakalcev do eventualne smrti. 

To pomeni, da oskrbovanci v domu upokojencev dejansko stanujejo in bi 
lahko pridobili stanovanjsko pravico v domu, in sicer za sobo, v kateri stanu- 
jejo in pravico do uporabe skupnih prostorov v domu. To so predlogi, s katerimi 
želimo bolj življenjsko rešiti te stvari, ne pa da se obnašamo kot da ne moremo 
v naši družbi in v življenju ljudi ničesar preurediti. Gre skratka za to, da bi 
stanovalci v domovih upokojencev četudi so domovi stanovanja posebne vrste, 
imeli tudi pravico do subvencije k stanarini, seveda ob pogoju, da so subven- 
cije prejemali za bivanje v svojem prejšnjem stanovanju in bi na ta način 
še naprej uveljavljali tudi to pravico iz minulega dela. 

Določilo v 62. členu osnutka zakona ne rešuje vprašanja, kje bo imel 
oskrbovanec zagotovljeno stanovanjsko pravico, če se tej pravici odpove in 
odide v dom upokojencev. Po določbi 4. člena tega zakona, ki so ga oblikovali 
isti sestavi j alci, pa v domu upokojencev ne pridobi pravice do trajne uporabe 
stanovanja. Zaradi tega mislimo, da je treba 4., 19. in 20. člen osnutka zakona 
vendarle popraviti. V zvezi s tem imamo tudi konkretne predloge, ki jih lahko 
izpostavimo v razpravi. 
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Drugi problem pa zadeva otroško varstvo. Predlagatelj je skušal nanj v 
današnjem ekspozeju že vnaprej odgovoriti. V Skupnosti otroškega varstva m 
prek Skupnosti socialnega varstva smo opozarjali, da je treba drugače obrav- 
navati stanovanjski prostor in njegovo namembnost, če gre na primer za trgo- 
vinsko poslovanje kot pa če gre za neko skupno namembnost stanovalcev, za 
vzgojnovarstveni oddelek, ali za neko drugo socialno dejavnost, ki je pravza- 
prav samo podaljšano bivanje v stanovanju. Stanovanja gradimo tako, da ra- 
čunamo da bodo člani iz posameznih družin še tudi kje drugje preživljali svoj 
čas. Neumestna je pripomba, da je treba vse to predvideti že v programu iz- 
gradnje sosesk. Vsi vemo, kako to izgleda, ko soseske nastajajo, zato m13!1™- 
da vam o tem ni potrebno govoriti. Menim namreč, da bomo morali vedno bol] 
razmišljati o tem, kako tudi sedanje prostore, kjerkoli pač so, aktivirati tudi 
za skupno namembnost. 

Zakaj? Med drugim tudi zaradi tega, ker morda zdaj, ko smo vendar e 
stabilizacijsko bolj naravnani, povsod niti ni potrebno graditi posebnih pro- 
storov za določene namene, bodisi vzgojno varstvene ali socialne. Vsaka so- 
seska ima v nekem času take potrebe, v drugem pa druge. Zal pa v nasi družbi 
nočemo priznati, da rastemo, da se tudi staramo in da se potem zopet porajamo^ 
Določena soseska ni nekaj statičnega, ampak je organizem, v katerem se ob 
določenem življenjskem ritmu vedno nekaj dogaja. Zato bi pri 53. členu res- 
nično morali paziti, da se poleg namembnosti stanovanjskega prostora zagotovi 
še tudi kaka druga namembnost, ki dejansko nadomešča stanovanjski prostor. 
Moram reči, da se je tudi Skupnost otroškega varstva naravnala k temu, da je 
predvidela z normativom nekatere sicer majhne spremembe, s katerimi pa bi 
bilo mogoče normalno stanovanje preurediti za potrebe otroškega varstva ali 
družinskega varstva. Tako odpade tudi argument, da je treba za te namene 
predvideti obsežne in drage preureditve. 

Mislim, da bomo morali ob sprejemanju takih zakonov misliti tudi na 
različne življenjske situacije, ter to upoštevati v določilih zakonov. Zakon pa 
naj bi bil trden dogovor med delavci, občani in vsemi nami, da bomo posamezne 
stvari v določenem času, ko ta zakon velja, reševali po določenih pravilih. 

Predsedujoči Branko Kozamernik: Hvala lepa. K razpravi se je 
prijavila tovarišica Draga Žagar, delegatka s področja gospodarstva, 35. okoliš, 
Lj ubij ana-Bežigr ad. 

Draga Žagar: Tovariš predsedujoči, tovarišice in tovariši delegati! 
Naša skupina delegatov se zavzema za to, da se zaostri evidenca med stano- 
vanjskimi površinami, ki so v družbeni lasti, pa so neizkoriščene. Spomnimo se 
samo, da je bilo nekaj let nazaj ugotovljeno, da je v Ljubljani kljub veliki 
Stanovanjski stiski ogromno praznih in tako tudi neizkoriščenih stanovanj. Za- 
koni, ki so še sedaj v veljavi, se ne izvajajo dosledno. Tudi mi se pridružujemo 
splošno znani ugotovitvi, da nekaterim oddajanje stanovanja pomeni pridobi- 
vanje dohodka, ki ni v skladu z ustavo SR Slovenije. Menim pa, da s poudar- 
jeno vlogo hišnih svetov pri urejanju podstanovalskih razmerij ne bomo prišli 
daleč. 

Vsem nam je znano, da hišna samouprava še ni zaživela v taki meri, kot 
bi morala. Vemo za primere, ko stanovalci svoje podnajemnike zaradi podsta- 
novalskih razmerij prikrivajo. Ali naj bo hišni svet tisti, ki bo prevzemal v ogo 
detektiva? Res je, da bi moral biti hišni svet glede tega aktivnejši, toda brez 
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pomoči socialnih služb, organizacij združenega dela oziroma skupnosti, ki imajo 
razpolagalno pravico, inšpekcijskih služb, uprav za družbene prihodke in končno 
tudi sodišč oziroma primernih sankcij bomo še naprej prisiljeni gledati, kako 
nekateri izkoriščajo druge ter na ta način čez mero lepo živijo. 

Res je, da se dosedanja stanovanjska politika ni preveč zavzemala za za- 
menjavo stanovanj, zato imamo primere, da ena sama oseba uporablja prek 

0 m- veliko^ stanovanje, medtem ko se v dosti manjšem stanovanju stiska 
6-clanska družina. Zavzemamo se skratka za čimprejšnjo rešitev tega problema. 

Delegati tudi menimo, da bi veljalo razmisliti o odkupu stanovanj. Mar 
ni bolje, da tisti, ki se je materialno opomogel, kupi kot imetnik stanovanjske 
pravice stanovanje, v kaiterem živi, ne pa da denar investira v vikend, potroši 
za potovanja, ali porabi na kak drug manj koristen način. 

Ob upoštevanju valorizacije cene stanovanja bi bil denar, namenjen za 
nakup, ob poostreni družbeni kontroli dan nosilcem razpolagalne pravice. Če 
se zavedamo, da je večina najemnih stanovanj odpisana, v njih pa ostanejo 
kasneje ožji družinski člani, je bolje, da se predvidi možnost odkupa, saj lahko 
organizacija združenega dela oziroma skupnost s prejetim denarjem rešuje še 
druge stanovanjske probleme. 

Prepričani smo tudi, da sam zakon o davkih občanov ne bo rešil problema 
vikendov. Zato predlagamo, da se ta problem čimprej razreši in poišče naibolišo 
možno politično odločitev. 

Predsedujoči Branko Kozamernik: Hvala lepa. Besedo ima to- 
variš Branko But, delegat s socialno-zdravstvenega področja, 9. okoliš, Celje. 

Branko But: Tovariš predsedujoči, tovarišice in tovariši delegati! Naša 
skupina delegatov je na svoji seji 22. januarja med drugim razpravljala tudi 
o osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih raz- 
merjih in pri tem oblikovala naslednje pripombe. 

V načelni razpravi najprej opozarjamo, da naj se na vseh mestih, kjer so 
omenjeni pristojni občinski upravni organi za zadeve socialnega varstva to 
nadomesti z besedilom: »pristojni organi občinskih skupnosti socialnega skrb- 
stva«, ker so te zadeve v pristojnosti teh organov, ne pa v pristojnosti upravnih 
organov. 

Zakon bi moral v večji meri odpirati možnosti za zamenjavo stanovanj, 
pa tu i spodbujati zamenjavo stanovanj. Izraženo pa je bilo tudi sta- 

lišče, da naj bi bile možne tudi zamenjave solidarnostnih stanovanj, seveda 
s Pogojem, da^ se s temi zamenjavami ne bi kršil solidarnostni stanovanjski 
s ad niti po številu stanovanjskih enot niti po vrednosti stanovanjskih enot. 

Kot je bilo v delovnih telesih zborov ugotovljeno, so ponekod solidarnostna 
stanovanja dajejo za nedoločen čas, ponekod pa za določen. V Celju se dajejo 
23 ^e ? ^ČaS' razer! za mlade družine, ki so jih dobile za 5 let. Naše stališče je, da bi taksno dodeljevanje za nedoločen čas ostalo tudi vnaprej. 

Tretja načelna pripomba pa je, da naj sestavljalec besedila pri sestavi tega 
zakona bolj pazi na lepo in pravilnejšo slovenščino. 

V konkretni razpravi pa smo oblikovali naslednje pripombe. 
V 2. točki drugega odstavka 4. člena gre za opredelitev prostorov v do- 

mo_v_ za ostarele in za telesno prizadete. Naša skupina delegatov vztraja pri 
staliscu, da je nujno potrebno dele teh prostorov v domovih — jasno, da ne 
celoten dom — opredeliti kot stanovanjske prostore posebne vrste, ker je ne- 



72. seja 45 

vzdržno, da bi imetnik stanovanjske pravice, ki gre v dom, s tem izgubil sta- 
novanjsko pravico na svojem prejšnjem stanovanju. Nekdo, ki je šel v dom 
z namenom stalnega bivanja, pa bi se zaradi spremenjenih okoliščin želel vrniti 
tja, od koder je prišel, ne bi imel več svojega stanovanja. Zato predlagamo, 
da se to vprašanje prouči in skuša najti tako rešitev, da bi oskrbovanci v teh 
domovih imeli specifično stanovanjsko pravico. To vprašanje je treba reševati 
bolj življenjsko z upoštevanjem psiholoških značilnosti ostarelega človeka. 

Kar pa zadeva opredelitev v 3. točki drugega odstavka 4. člena, da se pro- 
stori, ki se od časa do časa uporabljajo za počitek ali oddih, ne štejejo za sta- 
novanjski prostor, se pridružujemo temu, da je v tem ali v posebnem zakonu 
nujno potrebno to podrobneje opredeliti. Obenem smo na skupini delegatov 
načeli tudi vprašanje, kaj je bilo do sedaj storjenega na nujno potrebni po- 
globljeni analizi te problematike. Delno je predstavnik Izvršnega sveta v uvod- 
nih besedah že odgovoril na to vprašanje. 

Prvi odstavek 15. člena opredeljuje, kdo so uporabniki stanovanja. To je 
izredno pomembno vprašanje in mi smo oblikovali stališče, da je besedilo sedaj 
veljavnega zakona, ki opredeljuje uporabnika stanovanja, boljše in ustreznejše, 
kot pa to opredeljuje prvi odstavek 5. člena v tem osnutku. Gre za to, da je 
bilo črtano, da so uporabniki stanovanja tudi osebe, ki živijo v ekonomski 
skupnosti dalj časa. Ta rok je bil sedaj opredeljen na dve leti. Zavedamo se, 
da je bilo po eni strani veliko izkoriščanj te določbe, po drugi strani pa niso 
redki primeri, ko na primer dve ženski živita več let skupaj v ekonomski skup- 
nosti, če pa imetnica stanovanjske pravice umre, njena prijateljica s tem izgubi 
stanovanje. Take primere bi še lahko našteli. 

Pri tem členu se tudi ne moremo strinjati z mnenjem Javnega tožilstva 
SR Slovenije, da se izvenzakonska življenjska skupnost ne bi upoštevala. Po- 
znamo 12. člen zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ki opredeljuje 
dalj časa trajajočo izvenzakonsko skupnost moškega in ženske. Ta skupnost 
ima enake pravne posledice, kot če bi bila zakonska zveza sklenjena. To je 
v nekaterih zakonih že urejeno in menimo, da je nujno, da se ta problem uiedi 
tudi v tem zakonu. Opredelitev izvenzakonske življenjske skupnosti je treba 
terminološko bolj uskladiti z 12. členom zakona o zakonski zvezi in družinskih 
razmerjih. 

V drugem odstavku 10. člena gre za to, kdaj naj se plača lastna udeležba. 
V osnutku zakona je opredeljeno, naj se plača pred vročitvijo odločbe. Menimo, 
da bi bilo bolje, da bi se plačala pred izročitvijo stanovanja, to pa zaradi tega, 
ker je v sami odločbi opredeljena višina lastne udeležbe. Vemo, da ima vsaka 
odločba še rok za pritožbo in v bistvu šele po pravnomočni odločbi lahko upra- 
vičenec plača lastno udeležbo. 

Na seji skupine delegatov smo govorili tudi o tem, kako je sedaj z mladimi 
družinami in s tistimi, ki ne bi zmogli takoj plačati lastne udeležbe. Iz stano- 
vanjske skupnosti so nam odgovorili, da je to dogovorjeno z dogovori in spo- 
razumi in da to ni stvar tega osnutka zakona, čeprav smo bili mnenja, da naj 
bi bilo to omenjeno. 

V 15. členu podpiramo variantni predlog, se pravi možnost, da sta oba 
zakonca imetnika stanovanjske pravice. Tu bi lahko navedli več primerov. Naj 
navedem samo eno razmišljanje. Zakonca sta zaposlena v dveh različnih de- 
lovnih organizacijah, pri čemer sta obe delovni organizaciji prispevali sredstva 
za nakup tega družinskega stanovanja. Pri tem je imetnik stanovanjske pravice 
mož. Vzemimo za primer, da je slab delavec in da je samovoljno prekinil de- 
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lovno razmerje, ko še ni imel 10 let službe. S prekinitvijo delovnega razmerja 
izgubi tudi stanovanjsko pravico. Ali naj zato izgubi stanovanje tudi žena, 
čeprav je tudi njena delovna organizacija prispevala del sredstev? Zato smo 
za variantni predlog. 

Četrti odstavek 17. člena govori o tem, da je potrebno preskrbeti najpo- 
trebnejše prostore tistemu, ki se mora po razvezi izseliti iz stanovanja. Menimo, 
da je potrebno opredeliti, kdo je tisti, ki mora priskrbeti te najpotrebnejše pro- 
store. Vemo, da bo to izredno težavno. Če se to ne opredeli, menimo, da ta 
odstavek sploh ni potreben, ker nima nobenega pomena in se v tem smislu lahko 
tudi črta. 

Pri 30. členu smo razmišljali o tem, od kdaj mora imetnik stanovanjske 
pravice plačevati stanarino. Tu so se pojavila razmišljanja, ali od prevzema 
stanovanja ali od izročitve stanovanja. Gre predvsem za razumevanje pomena 
pojmov »prevzeto« in »izročeno«. Nekateri so menili, da imata pojma enak 
pomen, nekateri pa so menili, da gre za dve dejanji, ki sta lahko časovno ločeni 
med seboj. V tem smislu bi bilo potrebno osnutek zakona dopolniti. 

46. člen govori o tem, kdaj nastane stanovanjsko razmerje. To smo navezali 
na 30. člen in menimo, da bi stanovanjsko razmerje moralo nastati z dnem, 
ko je stanovanje prevzeto oziroma izročeno, ne pa z dnem vselitve v stano- 
vanje. Upoštevati je treba objektivne razloge, če je nekdo na primer v bol- 
nišnici, se lahko vselitev zavleče tudi za nekaj mesecev. Zdelo se nam je, da je 
veliko bolj jasno, če je opredelitev v 46. členu enaka tisti v 30. 

Tretji odstavek 60. člena določa dolžino delovne dobe, in sicer 10 let. 
Menimo, da naj ne bi bila prepuščena stanodajalcem možnost, da s svojimi 
samoupravnimi splošnimi akti določijo krajšo delovno dobo, kakor je 10 let. 
Obstaja namreč utemeljena bojazen, da bi stanodajalci delovno dobo v svojih 
aktih različno opredeljevali, s čimer bi bili delavci po Sloveniji v zelo neenako- 
pravnem položaju. Zato menimo, da bi bilo bolje, da bi bilo to enotno urejeno 
za vso Slovenijo. 

Po določbah 62. člena je mogoče odpovedati stanovanjsko pravico tistemu 
občanu, ki je šel v dom za ostarele z namenom stalnega bivanja. Ta odločitev 
je odvisna od opredelitve, ali se šteje dom za ostarele za stanovanjski prostor 
in ali bo imel občan tam specifično stanovanjsko pravico. Problem praznih sta- 
novanj je v takih primerih mogoče reševati tudi z oddajanjem za določen čas 
in s podstanovalskimi razmerji, ne pa samo in edino le z odvzemom stanovanjske 
pravice. 

73. člen govori o odpovedi pogodbe o podstanovalskem razmerju, kjer je 
omenjena tudi možnost, da se ustno odpove. Ker mora biti pogodba o pod- 
stanovalskem razmerju sklenjena pisno, naj se tudi odpove pisno. Veliko lažje 
bo v vsakdanjem življenju, ker vemo, da pride do prepirov, ko stanodajalec 
lahko reče »izgini iz stanovanja«, čez tri mesece pa »pred tremi meseci sem ti 
že rekel, da pojdi ven. Zdavnaj ti je že potekel rok, jutri moraš iti!«. Se pravi, ( 

če mora biti pogodba sklenjena pisno, naj se pisno tudi odpove. 
V zvezi s stališči pri 4. in pri 62. členu predlagam, da se spremeni druga 

alinea 3. točke predlaganega sklepa, ki se zavzema za stališče, da se domovi 
za ostarele ne morejo upoštevati kot stanovanja. V sklepu je tudi konkretni 
predlog, kako naj bo to opredeljeno v 62. členu. Menim, da naj predlagatelj 
bolj upošteva predloge in argumente skupščine Skupnosti socialnega varstva 
Slovenije kot četrtega zbora. V tem smislu naj bi spremenili drugo alineo 
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3. točke, in sicer, da naj se ta problematika ponovno prouči ter da se stvari 
popolnoma razjasnijo. 

Predsedujoči Branko Kozamernik: Hvala lepa! K razpravi se je 
prijavil Vojko Godec, delegat z gospodarskega področja, 38. okoliš, Ljubljana- 
Šiška. 

Vojko Godec: Tovariš predsedujoči, tovarišice in tovariši delegati! 
Naša skupina delegatov je na svoji seji 26. januarja 1982 obravnavala osnutek 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih razmerjih. Osnu- 
tek zakona so obravnavali tudi Zbor združenega dela in Zbor krajevnih skup- 
nosti Skupščine občine Ljubljana-Šiška ter skupščina občinske samoupravne 
interesne skupnosti socialnega varstva. Vse pripombe oddajam v pisni obliki. 

Predsedujoči Branko Kozamernik: Besedo ima tovariš Franc 
Cvetko, delegat s področja gospodarstva, 16. okoliš, Maribor. 

Franc Cvetko: Tovariš predsedujoči, tovarišice in tovariši delegati! 
Naša skupina delegatov je obravnavala osnutek zakona o spremembah in do- 
polnitvah zakona o stanovanjskih razmerjih ter po razpravi sprejfela naslednje 
načelne in konkretne pripombe. 

V načelni razpravi je bilo poudarjeno, da osnutek zakona rešuje nekatere 
slabosti, upošteva opredelitve zakona o stanovanjskem gospodarstvu ter zakona 
o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, vzpostavlja odnose med družbeno in 
privatno lastnino, sankcionira in obvezuje dodelitev praznega stanovanja ter 
daje z daljšim rokom več možnosti za ukrepanje protipravnih vselitev. Vendar 
pa v celoti ne rešuje nesmotrno izkoriščenega stanovanjskega fonda, zaobhaja 
v javni razpravi postavljeno zahtevo po opredelitvi do počitniških hišic in ne 
preprečuje teženj po naraščanju kreditnih sredstev na račun upadanja deleža 
sredstev za nakup stanovanj. 

V konkretni razpravi pa smo izoblikovali naslednje pripombe. 
4. člen: Ob slabi obrazložitvi in ob tem, da ni najti bistvenih razlogov za 

izpustitev besedila 4. člena v prvotnem osnutku, podpiramo tako besedilo kot 
je bilo podano v prvotnem osnutku zakona. Osnova temu predlogu je mnenje, 
da bi v primeru zavlačevanja opredelitve problema počitniških hišic ravnali 
v nasprotju z zahtevami, postavljenimi v javni razpravi. 

5. člen: Podpiramo zmanjšanje števila uporabnikov stanovanja, kar izhaja 
iz nepravilnosti, ki smo jim bili v praksi priča in do katerih je lahko prihajalo 
v primeru ekonomske skupnosti. 

13. člen: Postavljeno je bilo vprašanje pravnega interesa in dana je bila 
pripomba, da ni vključen tudi širši družbeni interes, ki bi ga morali tudi vklju- 
čiti v besedilo. 

36. člen: Na osnovi 15-dnevnega roka, določenega v tem členu, predlagamo 
tudi v nekaterih drugih primerih uskladitev s 30-dnevnim rokom, določenim 
v zakonu o združenem delu v primerih, kadar gre za varstvo pravic. 

45., 55. in 58. člen: Podaljšan rok, odgovornost stanodajalca ter racionalnejše 
izkoriščanje družbenega stanovanjskega fonda je javna razprava v celoti po- 
trdila. 

64. člen: V 3. odstavku naj se upošteva opredelitev, ki določa kot dodaten 
pogoj 5 let delovne dobe pri stanodajalcu, kot je določeno v sedaj veljavnem 
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zakonu o stanovanjskih razmerjih. Stališča do tako imenovanega »administra- 
tivnega« ukrepa pa je, da to ne more biti trajna usmeritev, temveč naj v skladu 
z odpravljanjem nepravilnosti gospodarske prakse in ob uveljavljanju družbeno- 
ekonomskih odnosov zgublja svojo korektivno vlogo. 

62. člen: Jasno je potrebno opredeliti izjavo, s katero se imetnik stano- 
vanjske pravice le-tej odpoveduje dogovorno in z izrecnim soglasjem. Proučiti 
pa je potrebno, ali in kako nuditi starostniku ob spremenjenih okoliščinah 
ponovno stanovanjsko pravico nad primernim stanovanjem. 

69. člen: Predlagamo, da drugi odstavek v enakem besedilu ostane, še 
posebej, ker je s 75. členom vezana evidenca podstanovalskih razmerij, obenem 
pa je potreben pregled nad stanodajalci in zakonitostjo o podstanovalskih raz- 
merjih. 

Predlagamo tudi sankcioniranje neizvajanja tega člena. 

Predsedujoči Branko Kozamernik: K razpravi se je prijavil tovariš 
Franc Gračner, delegat s področja gospodarstva, 23. okoliš, Krško. 

T r a n C„G r a č n e r : Tovariš predsedujoči, tovarišice in tovariši delegati! zkori ^Skupščine občine Krško so skupaj z delegati za Zbor združenega dela 
Skupščine SR Slovenije za gospodarsko področje, 23. okoliš na seji dne 26. ja- 
nuarja 1982 obravnavali osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o stanovanjskih razmerjih ter ugotovili, da osnutek zakona uveljavlja temeljna 
načela, zapisana v ustavi in zakonu o združenem delu ter da je zaradi tega v 
načelu sprejemljiv. 

Vendar pa delegati dajejo pripombe k nekaterim členom, in sicer: 
V četrtem odstavku 17. člena je potrebno jasno opredeliti, kdo je dolžan 

zakoncu preskrbeti najnujnejše prostore, ker besedilo: »je treba« ne ustreza. 
V osnutku zakona oziroma v prečiščenem besedilu niso nikjer opredeljena 

solidarnostna stanovanja, zato je nujno dodati pojasnilo, kaj le-ta pomenijo in 
ali lahko imetnik stanovanjske pravice v solidarnostnem stanovanju to pravico 
izgubi po določenem obdobju, to je od 5 do 8 let, če delovna organizacija skupaj 
z njim ni rešila njihovega stanovanjskega problema. 

Ostale pripombe bom oddal v pisni obliki. 

Predsedujoči Branko Kozamernik: Razpravljal bo tovariš Ivan 
Ahlin, delegat s področja gospodarstva, 32. okoliš, Litija. 

Ivan Ahlin: Tovariš predsedujoči, tovarišice in tovariši delegati! Naša 
skupina delegatov je obravnavala osnutek zakona in oblikovala naslednje pri- 
pombe k posameznim členom. 

Prvi odstavek 10. člena naj se glasi: »Občan pridobi stanovanjsko pravico 
na stanovanju v družbeni lastnini na podlagi pravnomočne odločbe o dodelitvi 
stanovanja in ko podpiše izjavo, da bo uporabljal stanovanje v skladu s samo- 
upravnimi splošnimi akti stanodajalca in skupnosti stanovalcev, če ni v tem 
zakonu drugače določeno.« 

Drugi odstavek 10. člena naj se glasi: »Pred vročitvijo odločbe o dodelitvi 
stanovanja mora občan podpisati odločbo o finančni udeležbi v skladu s pred- 
pisi o stanovanjskem gospodarstvu in vplačati finančno udeležbo v skladu 
z določili pogodbe.« 
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Drugi odstavek 26. člena naj bi se glasil: »Imetnik stanovanjske pravice 
mora uporabljati stanovanje na tak način, da drugih imetnikov stanovanjske 
pravice — uporabnikov stanovanja in drugih stanovalcev — ne ovira pri mirni 
uporabi njihovih stanovanjskih prostorov in skupnih prostorov.« 

30. člen naj se glasi: »Imetnik stanovanjske pravice mora plačati stanarino 
in druge obveznosti po predpisih o stanovanjskem gospodarstvu od dneva, ko 
mu je bila vročena odločba o dodelitvi stanovanja oziroma od dneva, ko bi se 
lahko dejansko vselil v stanovanje.« 

Tretji odstavek 39. člena naj se glasi: »Pravico do začasne uporabe sta- 
novanja pridobi oseba iz prvega in drugega odstavka tega člena, ko sklene 
s stanovalcem pogodbo o uporabi stanovanja, v kateri mora biti določilo, da 
pravica do začasne uporabe stanovanja traja le toliko časa, dokler oseba 
opravlja funkcijo iz prvega in drugega odstavka tega člena.« 

Zadnji stavek četrtega odstavka 49. člena naj se črta. 
Drugi odstavek 52. člena naj se glasi: »Če zavezanec iz prejšnjega odstavka 

ne izvrši popravila v primernem roku, lahko imetnik stanovanjske pravice izvrši 
tako popravilo sam na stroške zavezanca.« 

Tretji odstavek 52. člena naj se glasi: »Imetnik stanovanjske pravice mora 
izvršiti popravilo, če je neodložljivo, da se zavaruje življenje ali zdravje so- 
stanovalcev ali stanovanje in oprema v njem pred večjo škodo — na primer 
okvare vodovodnih in plinskih cevi, elektroinstalacije in podobno.« 

Drugi odstavek 54. člena naj se glasi: »Imetnik stanovanjske pravice mora 
pisno odpoved stanovanjskega razmerja dostaviti stanodajalcu prvega v mesecu, 
odpovedni rok poteče zadnjega dne v mesecu. Če imetnik stanovanjske pravice 
dostavi pisno odpoved stanodajalcu kakšen drug dan v mesecu, poteče od- 
povedni rok zadnji dan v naslednjem mesecu.« 

62. člen naj se glasi: »Imetniku stanovanjske pravice, ki se je nastanil 
v domu za ostarele oziroma v domu za telesno prizadete, ni mogoče odpovedati 
stanovanjskega razmerja. Imetnik stanovanjske pravice lahko v primeru iz 
prvega odstavka tega člena odpove stanovanjsko razmerje, vendar le v so- 
glasju skrbnika oziroma občinskega organa, pristojnega za socialno skrbstvo.« 

V 69. členu se zavzemamo za predloženo besedilo vključno z drugim od- 
stavkom, torej brez variante. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Besedo ima Jože Lesar, de- 
legat Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 11. okoliš, Kranj. 

Jože Lesar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Skušal 
bom skrajšati pripombe in stališča, ki smo jih sprejeli na seji skupin v Kranju. 
Ugotovili smo, da je bila večina pripomb, ki smo jih imeli k prvemu osnutku, 
ustrezno upoštevana v tem osnutku, ki ga imamo danes pred seboj. Ugotovili 
pa smo, da ta osnutek ne vsebuje določil, ki bi razreševale že pri pripravi in 
sprejemanju zakona o stanovanjskem gospodarstvu izrečeno zahtevo po izko- 
riščanju sedanjega fonda stanovanj v družbeni lastnini. 

Osnutek zakona dobro razrešuje pridobitev stanovanjske pravice v pri- 
merih, ko imetnik stanovanjske pravice umre oziroma v primerih razveze za- 
konske zveze. Še vedno pa ostaja nedorečeno reševanje razmerij v primerih 
naravnega razpada družine oziroma krčenja te družine, na primer odselitev 
otrok od staršev. 
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Znano je, da v teh primerih ostalim uporabnikom ostane preveliko in ne- 
racionalno izkoriščeno oziroma nadstandardno stanovanje. Menimo, da eko- 
nomska stanarina oziroma omejevanje pravice do subvencij stanarin teh raz- 
merij ne more urejati, saj je možno dele stanovanja oddati v podnajem ali 
drugačno uporabo, pa kljub vsem predpisom o načinu koriščenja stanovanja 
celo pridobivati neupravičeno nadomestilo, ki presega višino stanarine. 

Navedel bom nekaj konkretnih pripomb. Predlagamo, da se ponovno pro- 
uči primernost določbe, da se krog uporabnikov stanovanja širi tudi na stare 
starše, brate itd. To je že zoženo, vendar po našem mnenju še ne dovolj. 

V 18. členu predlagamo, naj se namesto besedila: »občinski upravni organ, 
pristojen za socialno varstvo« vnese besedilo: »center za socialno delo.« 

Podpiramo mnenje delegata iz Maribora v zvezi s 15-dnevnim rokom za 
vložitev ugovora. Tu je treba preveriti, če se to z veljavno zakonodajo ujema, 
ker gre za področje varstva pravic. 

Glede 62. člena so bila različna mnenja. Nekateri delegati so se zavzemali 
celo za ostrejše besedilo sedanjega člena, vendar smo se odločili, da podpiramo 
člen v predlaganem besedilu. 

Predlagamo, da se v 93. člen vnese novo alineo, ki naj se glasi: »— ki ne 
bo odpovedal stanovanjsko razmerje imetniku stanovanjske pravice po določilu 
58. člena.« 58. člen določa, kaj se zgodi, ko pridobiš privatno stanovanje. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Ker ne želi nihče več raz- 
pravljati, zaključujem razpravo. Predlagam, da razčistimo predlog, ki ga je dal 
tovariš But iz Celja. Predlagal je, da naj bi drugo alineo v 3. točki sklepa spre- 
menili v takem smislu, kot to predlaga skupščina Skupnosti socialnega varstva. 

Branko But (iz klopi): Predlagatelj naj posebej prouči vso razpravo, 
ki je bila izražena ob osnutku tega zakona in naj ob predlogu zakona o tem 
poroča. 

Predsednik Emil Tomažič: Povem naj, da mora predlagatelj vso 
razpravo ob osnutku zakona proučiti ter upoštevati to, kar misli, da je treba 
upoštevati v zadnji fazi. Za vse tisto, kar pa ne bo mogel upoštevati, mora dati 
ustrezno obrazložitev, zakaj ni upošteval predlogov, mnenj in stališč. V tretji 
fazi pa je še vedno dana možnost, da se z amandmajem besedilo eventualno 
spremeni oziroma dopolni. Razen tega bi želel opozoriti na to, da je skupščina 
Skupnosti socialnega varstva pri tem v bistvu enakopraven zbor. Se pravi, 
da stališča te skupnosti oziroma tega zbora, da tako rečem, prav tako zavezujejo 
Izvršni svet pri pripravi predloga zakona kot stališča, ki se oblikujejo v zborih 
Skupščine SR Slovenije. Glede na to mislim, da ne bi spreminjali predlaganega 
sklepa, ampak da bi se s tem zadovoljili in v tem smislu, kot sem prej povedal, 
spremljali pripravo zakona do zadnje faze. 

Razen tega želim opozoriti še na to, da je ta alinea v skladu s 3. točko 
stališč Družbenopolitičnega zbora, ki jih je sprejel danes, in ki se glasi: »Pro- 
storov v domovih za ostarele občane in za telesno prizadete osebe ni moč opre- 
deliti kot stanovanje. Ti domovi so posebne socialne institucije, k tem občanom 
zagotavljajo celovito socialno oskrbo in varnost, zato teh odnosov ne moremo 
reducirati le na nuđenje stanovanjskega prostora. Problematike teh domov ne 
moremo reševati z zakonom o stanovanjskih razmerjih.« 
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To je obvezno stališče Družbenopolitičnega zbora, ki ga seveda moramo 
upoštevati, sicer je potrebno iti v proces usklajevanja. 

Besedo ima tovariš Branko But. 

Branko But: Predlagal sem spremembo druge alinee 3. točke zaradi 
tega, ker je zakon sedaj v fazi osnutka in mislim, da nas sklepi Družbeno- 
političnega zbora v tej fazi ne zavezujejo, da ne bi zavzeli lastnih stališč. Jasno 
pa je, da moramo biti enotni, ko sprejemamo predlog zakona. Tudi iz današnje 
razprave v Zboru združenega dela ne moremo sklepati o tem, ali se lahko do- 
movi oziroma prostori v domovih upokojencev označijo kot stanovanja. Zato 
sem dal predlog, naj se to ponovno prouči. 

Predsednik Emil Tomažič: V 3. točki sklepa je zapisano, da so to 
usmeritve. To pa ne pomeni, da je to že dokončno. Predlagam, da to alineo 
izipustimo, saj so stališča Skupnosti socialnega varstva in stališča Družbeno- 
političnega zbora za predlagatelja obvezujoča. Naj povem še to, da so v Zboru 
občin sprejeli sklep v takšnem besedilu, kakršnega imamo pred seboj. 

V pripravi predloga zakona bo moral predlagatelj pretehtati vse razprave, 
vsa stališča in vsa mnenja ter bo glede na to, da iso bila posredovana tudi raz- 
lična mnenja, imel ali težko ali pa relativno lahko nalogo. Kadar so si mnenja 
nasprotujoča, potem je lahko težko ali pa lahko priti s konkretno rešitvijo. 
Predlagam, da pri tej alinei dodamo še stavek, in sicer: »Izvršni svet naj to 
problematiko še posebej prouči do predloga zakona.« Se s tem strinjate? (Da.) 

Želim vas seznaniti s poročilom predsednice Družbenopolitičnega zbora, 
ki je svoja stališča dopolnil, in sicer se v drugem odstavku 4. točke za bese- 
dilom: »rešiti stanovanjski problemi teh družin« doda naslednje besedilo: »s 
pogodbami urejena razmerja oziroma«. To je dopolnitev stališč Družbenopolitič- 
nega zbora. 

Prehajamo na glasovanje o predlogu sklepa, ki ste ga prejeli skupaj z do- 
polnitvijo, za katero smo se dogovorili. 

Kdor je za predlagani sklep z dopolnitvijo, naj prosim glasuje! (131 dele- 
gatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep soglasno sprejet. 
Ugotavljam tudi, da smo naš sklep sprejeli v skladu s stališči Družbeno- 

političnega zbora. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o spremembi zakona o rednih sodiščih z osnutkom zakona, ki ga je 
Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona je bil objavljen v Prilogi 
XI Poročevalca. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga-, da Skupščina 
SR Slovenije obravnava zakon v smislu 2. odstavka 260. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije, in sicer, da se združita prva in druga faza, tako da se 
hkrati obravnava in sprejema predlog za izdajo zakona in osnutek zakona. 

Zeli kdo o tem predlogu Izvršnega sveta razpravljati? (Nihče.) 
Prehajamo torej na glasovanje. Kdor je za predlog Izvršnega sveta o zdru- 

žitvi faz, naj prosim glasuje! (122 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (4 dele- 
gati.) Se je kdo vzdržal? (4 delegati.) 

4» 
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Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta sprejet z večino glasov. Tako 
bomo danes obravnavali in sprejemali hkrati predlog za izdajo zakona z osnut- 
kom zakona. 

Želi predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Jože 
Pacek, član Izvršnega sveta in republiški sekretar za pravosodje, upravo in 
proračun. 

Jože Pacek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Oba 
zakona, in sicer pri tej in naslednji točki, sta silno enostavna, kratka, jasna 
in pomenita usklajevanje z drugim amandmajem k ustavi Socialistične re- 
publike Slovenije. 

O tem smo se precej pogovarjali s političnimi in s pravosodnimi organi. 
V skladu z navedenimi ocenami in stališči so pripravljene predlagane spre- 
membe dveh zakonov s področja pravosodja, to je zakona o rednih sodiščih 
in zakona o samoupravnih sodiščih. Predlagani spremembi obeh zakonov od- 
pravljata omejitev ponovne izvolitve za sodnike porotnike pri rednih sodiščih 
in za sodnike samoupravnih sodišč, kadar to funkcijo neprofesionalno opravljajo 
delovni ljudje in občani. Sedaj veljavni določbi zakona to možnost prepove- 
dujejo, zato gre za uskladitev s četrtim odstavkom 1. točke drugega amand- 
maja, ki za nosilce pravosodnih funkcij določa načelo neomejene ponovne 
izvolitve. 

Za sprejem predlaganih sprememb obeh zakonov je v gradivu predlagano 
da se obravnavata tako, kot je bilo rečeno, in sicer predlog za izdajo zakona 
z osnutkom. V razpravah v delovnih telesih zborov in Skupščine k predlaganim 
spremembam ni bilo prav nobenih pripomb in predlogov. Glede na temeljite 
razprave o dolžini mandata nosilcev pravosodnih funkcij in možnostih njihove 
ponovne izvolitve, Izvršni svet soglaša s predlogom, kakor sta v skupnem po- 
ročilu predlagala Komisija za pravosodje in Komisija za volitve, imenovanja 
ter administrativne zadeve. 

Iz poročila Zakonodajno-pravne komisije je razvidno, da se je s tem pred- 
logom strinjala. Izvršni svet je na svoji današnji seji sklenil predlagati zborom 
Skupščine obravnavo zakona v smislu 307. člena poslovnika Skupščine SR Slo- 
venije, kjer je rečeno, da kadar ni nobenih predlogov za spremembe ali do- 
polnitve se lahko združita tudi fazi, tako da bi danes sprejemal predlog za 
izdajo s predlogom zakona. Kolikor sem obveščen, sta Zbor občin in Družbeno- 
politični zbor to že storila. 

Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati, prosim, če bi se zbor 
o tem proceduralnem predlogu izrekel. 

Predsednik Emil Tomažič: Želijo poročevalci delovnih teles besedo? 
(Ne želijo.) 

Prehajamo na razpr&vo. Prosim, da se v razpravi izrečete tudi do pred- 
logov tovariša Packa glede tega, da bi zakon obravnavali v zadnji fazi, se pravi 
kot predlog zakona. 

Zeli kdo razpravljati? (Ne.) Lahko razumem ta molk tako, da se s pred- 
logom predstavnika predlagatelja strinjamo? (Da.) To pomeni, da razpravljamo 
o predlogu zakona. 

Zakonodajno-pravna komisija se najbrž s tem strinja? (Da.) Enako velja 
tudi za Komisijo za pravosodje in Komisijo za volitve, imenovanja in admini- 
strativne zadeve, kar je razvidno tudi iz skupnega poročila. 
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Zeli kdo razpravljati? (Ne želi nihče.) 
Prehajamo na glasovanje. Najprej se moramo izreči, ali se strinjamo s 

postopkom sprejema zakona. Kdor je za predlog, da se zakon obravnava po 
skrajšanem postopku v zadnji fazi, naj prosim glasuje! (124 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (Trije delegati.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da se zbor z večino glasov strinja, da razpravljamo in skle- 
pamo o tem zakonu v zadnji fazi. 

Ponovno vprašujem, če želi kdo razpravljati? (Ne javi se nihče.) 
Če ne želi, potem dajem predlog zakona o spremembi zakona o rednih 

sodiščih na glasovanje. 
Kdor je za tak predlog, naj prosim glasuje! (126 delegatov glasuje za.) Je 

kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 
Ugotavljam, da je predlog zakona sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o spremembi zakona o samoupravnih sodiščih z osnutkom zakona, ki 
ga je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Predlog za izdajo zakona z osnutkom je bil objavljen v Prilogi XI Poro- 
čevalca. Izvršni svet predlaga, da bi zakon obravnavali v smislu 307. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije, se pravi v fazi predloga zakona. Zeli kdo 
razpravljati o predlogu glede združitve faz, se pravi o tem, da razpravljamo 
in sklepamo o predlogu zakona? (Ne.) 

Prehajamo na glasovanje. Kdor je za tak predlog, naj prosim glasuje! 
(125 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (Trije 
delegati.) 

Ugotavljam, da je predlog glede združitve faz in glede obravnave zakona 
v zadnji fazi sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na razpravo. Zeli kdo razpravljati? (Ne javi se nihče.) Če ne želi 
nihče razpravljati, prehajamo na glasovanje. Na glasovanje dajem predlog za- 
kona o spremembi zakona o samoupravnih sodiščih. Kdor je za predlog zakona, 
naj prosim glasuje! (126 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Dva delegata.) Se 
je kdo vzdržal? (Dva delegata.) \ 

Ugotavljam, da je predlog zakona sprejet z večino glasov. 

Predlagam, da se vrnemo na 5. in 6. točko dnevnega reda. 
Prosim predstavnika skupine delegatov tovariša Krabonjo, da poroča zboru. 

Franc Krabonja: Tovariš predsednik, tovarišice dn tovariši dele- 
gati! Skupina delegatov, ki je bila imenovana, da prouči razpravo in predložene 
amandmaje k predlogu zakona o zagotavljanju in usmerjanju sredstev za uspo- 
sabljanje zemljišč za družbeno organizirano kmetijsko proizvodnjo v obdobju 
1982—1985 in k predlogu zakona o zagotavljanju in usmerjanju sredstev za 
intervencije v proizvodnji hrane v obdobju od 1982—1985, je po proučitvi ugo- 
tovila naslednje. 

V predlogu zakona o zagotavljanju in usmerjanju sredstev za usposabljanje 
zemljišč za družbeno organizirano kmetijsko proizvodnjo v obdobju 1982—1985 
skupina soglaša z redakcijskima amandmajema Zakonodajno-pravne komisije 
k 2. in 6. členu predloga zakona. 
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Glede amandmaja skupine delegatov za področje gospodarstva, 37. okoliš, 
Ljubljana-Moste-Polje k prvemu odstavku 3. člena je skupina soglašala s sta- 
liščem Zakonodajno-pravne komisije in predlaga, da se amandma ne sprejme. 

Skupina pa predlaga, da Zbor združenega dela sprejme naslednji sklep: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj skupaj z Zvezo vodnih skupnosti 

Slovenije najkasneje v roku dveh mesecev predloži Zboru združenega dela Skup- 
ščine SR Slovenije predlog o pristopu za uresničevanje zakona o zagotavljanju 
in usmerjanju sredstev za usposabljanje zemljišč za družbeno organizirano kme- 
tijsko proizvodnjo v obdobju 1982—1985. Pri tem naj posebej opredeli program 
del, ki se bodo izvajala v letu 1982 in v naslednjih letih, način usmerjanja sred- 
stev po tem zakonu, pogoje, pod katerimi se bodo ta sredstva usmerjala, zlasti pa 
naj opredeli obveznosti nosilcev programov glede preskrbe s hrano iz kmetijske 
tržne proizvodnje, realizirane iz na novo pridobljenih površin. 

V predlogu zakona o zagotavljanju in usmerjanju sredstev za intervencije 
v proizvodnji hrane v obdobju 1982—1985 pa skupina podpira amandma Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije k 9. členu predloga zakona. 

Poleg tega skupina predlaga zboru, da sprejme naslednji sklep: 
1. Zbor združenega dela ugotavlja nujnost, da se v vseh občinah na osnovi 

veljavnega sistemskega zakona čimprej sprejmejo ustrezne rešitve, ki bodo 
omogočile realizacijo s planom predvidenih nalog, pri čemer naj Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije pri usklajevanju davčne politike upošteva tudi uskla- 
jevanje stopnje davka iz osebnega dohodka po drugem odstavku 3. člena zakona 
o zagotavljanju in usmerjanju sredstev za intervencije v proizvodnji hrane v 
obdobju 1982—1985. 

2. Zbor podpira predlpg, da v primerih, ko občine ne oblikujejo svojih 
skladov, te občine ne morejo koristiti sredstev, ki se zbirajo v republiškem 
skladu za intervencije. 

3. Zbor zavezuje predvidene nosilce iz zakona, da do konca februarja letoš- 
njega leta ustanovijo republiški sklad za intervencije, občine pa do konca 
marca 1982 ustanovijo občinske sklade. Zbor nalaga Izvršnemu svetu Skupščine 
SR Slovenije in ustreznim upravnim organom, da pomagajo pri ustanavljanju 
teh skladov. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala letpa. Tovariš Krabonja nam je po- 
ročal o stališču skupine delegatov k 5. in 6. točki dnevnega reda. Želel bi popra- 
viti tovariša Krabonjo, in sicer, da je skupina soglašala z redakcijskima amand- 
majema Zakonodajno-pravne komisije. Gre za redakcijske pripombe Zakono- 
dajno-pravne komisije in zato o tem ne bomo glasovali. Razen tega Izvršni svet 
in Zakonodajno-pravna komisija nista soglašala z amandmajem skupine dele- 
gatov s področja gospodarstva, 37. okoliš, Ljubljana-Moste-Polje. Sprašujem de- 
legata iz Ptuja, če vztraja pri svojem amandmaju? Besedo ima tovariš Imre 
Var ju. 

Imre Varju: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Pri- 
sostvoval sem seji skupine delegatov, ki je obravnavala tudi naš amandma. 
V sklepu, ki ga skupina predlaga, pa Zbor združenega dela zadolžuje Izvršni 
svet, da najkasneje do konca marca pripravi rešitve glede razporejanja dohodka 
in zagotavljanja dohodkov. Na podlagi tega pa umikam amandma. 
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Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Delegat iz Ptuja amandma 
torej umika. Glede na stališča skupine delegatov, Izvršnega sveta in Zakono- 
dajno-pravne komisije vprašujem tudi delegate 37. okoliša, Ljubljana Moste- 
Polje ali vztrajajo pri amandmaju? 

Radivoj Pleterski: Delegati iz 37. okoliša Ljubljana-Moste-Polje 
tudi umikamo svoj amandma. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Glede na to in ker smo raz- 
pravo že zaključili, prehajamo na glasovanje o predlogu zakona o zagotavljanju 
in usmerjanju sredstev za usposabljanje zemljišč za družbeno organizirano kme- 
tijsko proizvodnjo v obdobju 1982—1985. 

Kdor je za predlog zakona, naj prosim glasuje! (131 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (Dva delegata.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o zagotavljanju in usmerjanju sredstev 
za usposabljanje zemljišč za družbeno organizirano kmetijsko proizvodnjo v ob- 
dobju 1982—1985 sprejet z večino glasov, 

Na predlog skupine delegatov predlagam, da sprejmemo tudi dodatni sklep. 
Na glasovanje dajem dodatni sklep, ki ga je predlagala skupina delegatov. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (132 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 
Vračamo se na 6. točko dnevnega reda. 
Ostaja nam amandma Izvršnega sveta k 9. členu. Zato bomo najprej gla- 

sovali o tem amandmaju. Z amandmajem se strinjata Odbora za finance in za 
agrarno politiko in Zakonodajno-pravna komisija. 

Dajem na glasovanje amandma Izvršnega sveta k 9. členu predloga zakona. 
Kdor je za predlagani amandma, naj prosim glasuje! (134 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je amandma Izvršnega sveta k 9. členu zakona sprejet z ve- 
čino glasov. 

Na glasovanje dajem predlog zakona o zagotavljanju in usmerjanju sred- 
stev za intervencije v proizvodnji hrane v obdobju 1982—1985 v celoti. Kdor 
je za predlog zakona, naj prosim glasuje! (134 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Dva delegata.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o zagotavljanju in usmerjanju sredstev 
za intervencije v proizvodnji hrane v obdobju 1982—1985 sprejet z večino 
glasov. 

Na glasovanje dajem dodatni sklep, ki ga je prav tako predlagala skupina 
delegatov in je sestavljen iz treh točk. 

Kdor je za predlog sklepa, naj prosim glasuje! (135 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 11. točko dnevnega reda, to je na predlog za 
izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah obrtnega zakona, ki ga je Skupščini 
SR Slovenije predložil njen Izvršni svet. 

Predlog za izdajo zakona je bil objavljen v Prilogi XI Poročevalca. 
K predlogu za izdajo zakona ste danes prejeli predlog stališč Družbeno- 

političnega zbora, ki zakon obravnava na podlagi 72. člena poslovnika Skup- 
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ščine SR Slovenije in poročilo Zakonodajno-pravne komisije. Na klop ste prejeli 
tudi predlog sklepa, ki je pripravljen na podlagi vseh dosedanjih razprav o tem 
aktu. 

Želi predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Andrej 
Miklavčič, namestnik predsednika Republiškega komiteja za energetiko, indu- 
strijo in gradbeništvo. 

Andrej Miklavčič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Dovolite mi, da pred razpravo o predlogu za izdajo zakona o spremembah 
in dopolnitvah obrtnega zakona opozorim na nekatera vprašanja, ki so nare- 
kovala pripravo tega predloga. V začetku je treba poudariti, da pri spre- 
membah tega zakona ne gre za nikakršna odstopanja od temeljnih družbeno- 
političnih opredelitev samostojnega osebnega dela in uveljavljenih sistemskih 
rešitev, temveč za nekatere dopolnitve, na katere je opozorila praksa pri izva- 
janju obrtnega zakona, in sicer z namenom, da dosledneje izpelje načela ustave 
SR Slovenije in zakona o združenem delu. 

S tem predlogom pravzaprav pričenjamo razpravo o nekaterih vsebinskih 
spremembah zakona, in sicer na osnovi ocene stanja in v okviru pretežnega 
dela delegatskih pobud. V okviru današnjih zborovskih opredelitev bomo ob pri- 
pravi zakonskega osnutka pripravili podrobnejšo utemeljitev za predlagane 
rešitve. 

Za spremembe in dopolnitve obrtnega zakona so dali pobudo delegacija za 
Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije s področja obrti in podobnih de- 
javnosti, 1. okoliš, Domžale, novembra 1980. leta, Zveza obrtnih združenj Slo- 
venije oktobra istega leta, Komite za družbeno planiranje in družbeni razvoj 
Skupščine občine Domžale marca lani ter Republiški komite za tržišče in sploš- 
ne gospodarske zadeve septembra lani. 

Spremembe nekaterih določb pri pogodbenih organizacijah združenega dela 
pa predlagamo zato, da bi omogočili doslednejše uveljavljanje ustavnih načel, 
ki se nanašajo na družbenoekonomski položaj poslovodje in delavcev ter na de- 
litev dohodka v pogodbenih organizacijah. 

V predlogu za izdajo tega zakona so predlagane rešitve, po katerih bi obrt- 
nik oziroma nosilec samostojnega osebnega dela lahko opravljal več dejavnosti. 
To bi v praksi omogočilo opravljanje dveh sorodnih dejavnosti, skladno s potre- 
bami uporabnikov, opravljanje ene dejavnosti v letni sezoni in druge v zimski, 
in podobno. Pri tem seveda ostaja ureditev, po kateri mora nosilec samostojnega 
osebnega dela izpolnjevati predpisane pogoje za vsako od dejavnosti, ki jih 
želi opravljati. 

Predlog nadalje odpira možnosti za širše zaposlovanje delavcev za dejav- 
nosti, za katere občinske skupščine menijo, da so deficitarne oziroma je v okviru 
skupno dogovorjenih kriterijev smotrno takšno povečanje števila delavcev pred- 
vsem kadar se oceni, da bi to vplivalo na povečanje zmogljivosti deficitarnih 
dejavnosti, na povečanje izvoza proizvodov in storitev v kooperaciji z zdru- 
ženim delom, kadar gre za odpiranje delovnih mest za zaposlitev mladine, kvali- 
ficiranih delavcev in delavcev — povratnikov z dela v tujini. S to delno raz- 
širitvijo možnosti zaposlovanja večjega števila delavcev v obratovalnicah samo- 
stojnih obrtnikov bi se ob sočasni ureditvi tudi drugih pogojev širil krog po- 
tencialnih kandidatov za prehod take obratovalnice v pogodbene organizacije 
združenega dela. 
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Tovarišice in tovariši delegati! Dovolite mi, da ob tem opozorim na nekatera 
pomembna vprašanja, ki so bila deležna posebne pozornosti v dosedanjih raz- 
pravah. 

K 1. tezi, ki govori o širjenju možnosti opravljanja žagarskih storitev, to je 
razrez lesa tudi za potrebe organizacij združenega dela, je bila izražena za- 
skrbljenost in s tem tudi nasprotovanja zlasti s strani splošnih združenj lesar- 
stva, celulozne, papirne in papirnonpredelovalne industrije ter gozdarstva. Za- 
radi'tega je Republiški komite za energetiko, industrijo in gradbeništvo 25. ja- 
nuarja letos ponovno sklical sejo tega komiteja kot kolektivnega organa, da bi 
skupaj s predstavniki omenjenih splošnih združenj ter predstavniki Splošnega 
združenja drobnega gospodarstva, Zadružne zveze in Samoupravne interesne 
skupnosti za gozdarstvo, ki so tudi bili navzoči na tej seji, uskladili stališča 
na področju predlagane zakonske ureditve opravljanja žagarskih storitev. Na seji 
so omenjeni predstavniki svoje nasprotovanje spremembi zakona na tem pod- 
ročju ponovno utemeljili predvsem z opozorili, da je potrebno porabo lesa in 
lesnih ostankov tudi zaradi zahtevnih planskih nalog skrajno racionalizirati, 
hkrati pa storiti maksimalne družbene napore, da bi nedovoljeni promet z lesom 
kar najbolj omejili. 

Predlagatelj zakonskih sprememb je v tej razpravi s to argumentacijo 
splošnih združenj soglašal, vendar je ponovno opozarjal, da je potrebno promet 
in gospodarjenje z lesom urejati z zakonom o gozdovih, in da to ne more biti 
vsebina obrtnega zakona. Hkrati je opozoril na stališče, da gre pri spremembi 
obrtnega zakona predvsem za to, da bi samostojni obrtnik, ki ima ustrezno 
obrtno dovoljenje, lahko opravljal žagarske storitve tudi za organizacije zdru- 
ženega dela, predvsem zato, ker iz sistemskega vidika ni več mogoče vztrajati 
na prepovedi povezovanja osebnega dela z združenim delom, kar je bila pred 
časom tudi vsebina ene od delegatskih pobud v tej Skupščini. Zaradi tega, ker 
na seji komiteja ni prišlo do enotnih stališč glede opravljanja žagarskih storitev 
za potrebe organizacij združenega dela, je bilo soglasno sprejeto stališče, da 
naj se do tega vprašanja opredeli delegatska Skupščina. 

V dosedanjih razpravah, zlasti v skupščinskih odborih, družbenopolitičnih 
organizacijah ter v nekaterih splošnih združenjih so bile dane številne pobude 
in predlogi, prav tako pa tudi pomisleki k nekaterim drugim rešitvam v tezah 
za osnutek zakona. Te pobude in pomisleke bomo skupaj s predlogi in stališči iz 
razprave v skupščinskih zborih upoštevali pri nadaljnjem delu v pripravi 
osnutka zakona, medtem pa bomo dali pobudo, da se določena vprašanja čimprej 
obravnavajo v Republiškem svetu za vprašanja družbene ureditve. 

Pri pripravi besedila osnutka zakona bo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
vsekakor upošteval sprejemljive ocene, pripombe in sugestije, izražene v raz- 
pravi. Pri tem naj poudarimo, da je že doslej razprava opozorila na to, da je 
poleg predlaganih sprememb in dopolnitev obrtnega zakona treba razmisliti 
tudi o dopolnitvi zakona z določbami o stečaju obratovalnice samostojnega obrt- 
nika, ker je prenehal veljati zvezni zakon, ki je to doslej urejal. 

Nadalje bo treba proučiti širše možnosti za opravljanje domače in umetne 
obrti in o morebitnih dopolnitvah tistega dela obrtnega zakona, ki ureja ugo- 
tavljanje in razporejanje celotnega prihodka in dohodka v obrtni zadrugi. Ob 
teh spremembah bo treba razmisliti tudi o položaju delovnega človeka, ki se 
občasno ukvarja z določenimi gospodarskimi dejavnostmi, zlasti v smislu spre- 
memb in dopolnitev davčnega zakona, po katerem naj bi tak delavec postal 
davčni zavezanec. Gre za občasno ukvarjanje z določenimi gospodarskimi dejav- 
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nostmi, ki niso priglašene in ne prinašajo pomembnejšega dohodka v strukturi 
zaslužkov teh delavcev. 

Naj še omenimo, da v predlogu za spremembo in dopolnitev obrtnega za- 
kona nismo upoštevali pobudo delegacije za Zbor združenega dela Skupščine 
SR Slovenije s področja obrti in podobnih dejavnosti, ki se nanaša na razširitev 
avtoprevozniške dejavnosti na prevoze z avtobusi tudi tam, kjer je organiziran 
redni avtobusni linijski promet. Pobudo nismo sprejeli, ker menimo, da je re- 
šitev v sedanjem zakonu ustrezna. Namen tega izjemnega določila v obrtnem 
zakonu je, da samostojni avtoprevoznik lahko opravlja prevoze po pogodbi z ob- 
činsko skupščino, samoupravno interesno skupnostjo ali organizacijo združenega 
dela izjemoma z avtobusom samo, če ni organiziran linijski promet. To pa ne 
pomeni, da po pogodbi ne more opravljati prevozov turistov za turistične orga- 
nizacije združenega dela. 

Predlagatelj se hkrati obvezuje, da bo v skladu s sugestijami, izrečenimi 
v skupščinskih delovnih telesih pri osnutku zakona dopolnil tiste dele obrazlo- 
žitev in analize k predloženim rešitvam v osnutku zakona, kot je bilo na to 
opozorjeno v razpravah. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga, da predloženi predlog za 
izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah obrtnega zakona sprejmete, vključ- 
no s predlogi in napotki, ki jih je dala razprava za nadaljnje delo pri pripravi 
osnutka zakona. 

Predsedujoči Branko Kozamernik: Hvala lepa. Želijo poročevalci 
delovnih teles besedo? (Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo. Moram opozoriti, da je k tej točki dnevnega reda že 
devet prijavljenih razpravljalcev in prosim, da skušate to v razpravi upoštevati. 

Besedo dajem tovarišu Edvinu Kosiču, delegatu s področja gospodarstva, 
24. okoliš, Postojna. 

Edvin K o sii č : Tovariš predsedujoči, tovarišice in tovariši delegati! 
V razpravi o predlogu za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah obrtnega 
zakona je delegatska skupina za Zbor občin in Zbor združenega dela na pobudo 
delovne organizacije Lesno-kemične industrije Lesonit iz Ilirske Bistrice obliko- 
vala naslednji sklep. 

Teza za spremembo in dopolnitev obrtnega zakona za področje žagarstva 
je v deveti alinei 7. člena popolnoma neutemeljena. Družbeni interes nad gospo- 
darjenjem z gozdovi se namreč tako pri nas kot v svetu povečuje, kar je pri nas 
utemeljeno tudi v ustavi in zakonu o gozdovih, na osnovi katerih so ustanovljene 
tako republiška kot območne samoupravne interesne skupnosti za gozdarstvo. 
V teh skupnostih zainteresirani usklajujejo svoje interese in zagotavljajo traj- 
nost gospodarjenja z gozdovi in temu podrejajo tudi izkoriščanje gozdov, uskla- 
jujejo razvoj primarne predelave lesa, kjer je žagarstvo izrednega pomena. 

Splošno je znano, da so kapacitete žagarstva v družbenem sektorju v SR Slo- 
veniji večje od možnosti dobav hlodovine in da niso v celoti izkoriščene. Razen 
tega so težave locirane v vseh občinah in pokrivajo tudi specifične potrebe ne- 
lesarskih organizacij združenega dela. Pri tem pa ni znano, za kakšne specifične 
potrebe gre in zakaj mora na primer organizacija združenega dela kovinske 
industrije nabaviti hlodovino in jo dati v razžaganje zasebnemu obrtniku in ne 
organizaciji združenega dela. Predlagana dopolnitev obrtnega zakona bi povzro- 
čila, da bi se še več predvsem hlodovine iglavcev predelovalo na privatnih ža- 
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gah, za toliko pa bi se zmanjšala predelava in s tem tudi celovita izraba lesa 
na žagah družbenega sektorja. Zmanjšal bi se izvoz žaganega lesa ter zmanjšale 
dobave lesa organizacijam združenega dela, ki proizvajajo celulozo. Menimo, a 
bi bilo primerneje dopolniti deveto alineo 7. člena tako, da bi natančneje de i- 
nirali opravljanje storitev žaganja za krajevne potrebe m bi se besedilo glasilo, 
»žagarstvo, razen žaganja lesa za potrebe glavne dejavnosti samostojnega obr - 
nika in opravljanje žagarskih storitev za krajevne potrebe zasebnih lastnikov 
gozdov«. 

Predsedujoči Branko Kozamernik: Besedo ima tovariš Emil Sirnik, 
delegat s področja gospodarstva, 38. okoliš, Ljubljana-Šiška. 

Emil Sirnik: Tovariš predsedujoči, tovarišice in tovariši delegati! Sku- 
pine delegatov iz občine Ljubljana-Šiška menijo, da naj se pri pripravi osnutka 
zakona upošteva potreba, da se razen samega pojma obratovalnice opredeli tudi 
kdai prične in preneha status nosilca obratovalnice, iz katerega ima nosilec 
vse pravice iz dela, na primer, ko plačuje vse obveznosti iz zdravstvenega zava- 
rovanja, pokojninskega zavarovanja in podobno ter da se opredeli možnost pre- 
nehanja obratovalnice, ko zavezanec, ki se poklicno ukvarja z obrtno dejav- 
nostjo, leto dni ali več ne dosega povprečnega dohodka delavca v združenem 
delu Zlasti ostro se ta problem kaže pri raznih avto-taksistih, ko nekateri iz 
leta v leto prikazujejo dohodek v višini 50«/# povprečnih osebnih dohodkov 
delavcev v združenem delu. 

Predsedujoči Branko Kozamernik: Besedo ima tovariš Franc Grac- 
ner, delegat s področja gospodarstva, 23. okoliš, Krško. 

Franc Gračner: Tovariš predsedujoči, tovarišice in tovariši delegati! 
Naša skupina delegatov je obravnavala navedeni zakon in daje naslednje pri- 

V predlagani prvi tezi menimo, da je treba še proučiti, ali je družbenoeko- 
nomsko primerno, da bi samostojni obrtniki opravljali žagarsko dejavnost za 
OZD. To vprašanje se postavlja zaradi velikih neizkoriščenih zmogljivosti zag 
v družbenem sektorju. Ta sektor ne bi smel imeti tako razdrobljenih zmog ji- 
vosti in ne bi smel biti tako neizkoriščen. Zato bi se moral bolj organizirati, kar 
je vsekakor bolje kot pa predlagana rešitev. 

Tudi s stališča potrošnikov gozdnih sortimentov je predlagana rešitev ne- 
sprejemljiva, ker se že sedaj odliva preveč lesne mase in imamo velike deficite 
v lesni bilanci, posebno pri iglavcih in je zato predviden uvoz. V predlogu za 
izdajo zakona navedeni razlogi, da bi obrtniki opravljali žagarsko dejavnost 
za organizacijo združenega dela, niso prepričljivi in posledice niso ocenjene 
celovito. Zato naj predlagatelj to vprašanje do priprave osnutka sprememb m 
dopolnitev zakona z vsemi zainteresiranimi dejavniki ponovno prouči. 

Predsedujoči Branko Kozamernik: Besedo ima tovariš Franc Ko- 
vačič, delegat s področja gospodarstva, 11. okoliš, Kranj. 

Franc Kovačič: Tovariš predsedujoči, tovarišice in tovariši dele- 
gati! O prvi tezi predloga za izdajo zakona smo danes že veliko^ slišali, zato 
ne bom v celoti bral naših pripomb. Povedal bi le, da se tudi nasa delegacija 
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opredeljuje proti temu, da bi zasebni obrtniki žagali za organizacije združe- 
nega dela. 

Predsedujoči Branko Kozamernik: Besedo ima tovariš Ivan Ka- 
strevc, delegat s področja gospodarstva, 16. okoliš, Maribor. 

J;van Kastrevc; Tovariš predsedujoči, tovarišice in tovariši delegati! Predlagamo, da se v 7. členu dosedanjega zakona ne dopolni 9. alinea, kot to 
predvideva 1. teza. Besedilo tega člena naj ostane nespremenjeno. Ostale naše 
ugotovitve in utemeljitve tega predloga oddajam v pisni obliki. 

- Predsedujoči Branko Kozamernik: Besedo ima tovariš Jože Pun- cuh, delegat s področja gospodarstva, 6. okoliš, Velenje-Mozirje. 

m ,° ? 8 P u n č u h : Tovariš predsedujoči, tovarišice in tovariši delegati! Tudi naša delegacija je obravnavala to problematiko in je zavzela podobna sta- 
lišča, kot smo jih slišali od delegatov iz Krškega, Postojne, Kranja in Maribora, 
tako da jih ne bom ponavljal. 

Predsedujoči Branko Kozamernik: Besedo ima tovariš Maks 
bkarlovnik, delegat s področja gospodarstva, 4. okoliš, Slovenske Konjice. 

M a k s S k a r 1 o v n i k : Tovariš predsedujoči, tovarišice in tovariši dele- 
gati. Naša skupina delegatov je razpravljala o problematiki glede izdaje do- 
voljenja za žaganje na zasebnih žagah. Menimo, da se takšno dovoljenje ne bi 
smelo izdati. Naše razprave so bile približno takšne, kot so povedali delegati 
iz Maribora, Velenja in od drugod. 

Predsedujoči Branko Kozamernik: K razpravi se je prijavil tovariš 
Aleksander Willevaldt, delegat s področja gospodarstva, 13. okoliš, Radovljica. 
Ugotavljam, da delegat oddaja razpravo v pisni obliki. 

Besedo ima tovariš Ciril Grilj, delegat s področja gospodarstva, 30. okoliš 
Kamnik. 

Ciril Grilj: Naša skupina podpira predlog Splošnega združenja LES 
Slovenije m delovne organizacije Stol, Kamnik, ki predlagata, da delegati 

ne podprejo niti osnovnega besedila niti variante k prvi tezi zakona o spre- 
membah in dopolnitvah obrtnega zakona. 

Predsednik Emil Tomažič: Tovariš Pavel Erjavec, delegat s področja 
gospodarstva, 9. okoliš, Idrija ugotavlja, da so njihove pripombe v dosedanji' 
razpravi že izčrpane in jih oddaja v pisni obliki. 

Besedo ima tovariš Franc Majhen, delegat s področja obrti, 1 okoliš 
Domžale. ' 

Franc Majhen: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Govorim v imenu delegatov od 1. do 5. skupine okolišev s področja obrti. 
V imenu delegatov teh okolišev obrtnih in podobnih dejavnosti dajem pojasnilo 
k predlogu za dopolnitev obrtnega zakona. 
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Zveza obrtnih združenj Slovenije je predlagala dopolnitev 7. člena obrtnega 
zakona tako, da bi samostojni obrtniki lahko opravljali obrtno dejavnost žagar- 
stvo ne samo za svoje potrebe in krajevne potrebe, temveč tudi za organizacije 
združenega dela, ker se je pri izvajanju obrtnega zakona pokazalo, da bi bilo 
to smotrno. 

Nekatere organizacije združenega dela, ki potrebujejo rezani les različnih 
dimenzij, to pomeni ne po JUS, so dale pobudo, naj Zveza obrtnih združenj 
Slovenije predlaga dopolnitev omenjenega člena, tako da bodo čimbolj gladko 
tekli in se širše razvijali kooperantski odnosi med organizacijami združenega 
dela in samostojnimi obrtniki. 

Pri tem želimo poudariti, da obrtniki, ki se bavijo z žagarstvom, ne izkori- 
ščajo lastno gozdno maso, temveč opravljajo storitve za lastnike lesa. Zato je 
popolnoma neutemeljen pomislek, da bi obrtniki žagali in mogli nekontrolirano 
in družbi škodljivo izkoriščati gozdno maso. Razen tega menimo, da je ta pre- 
poved glede na splošno družbeno stališče razvijanja in krepitve kooperantskih 
odnosov med organizacijami združenega dela in samostojnimi obrtniki tudi v 
nasprotju z načeli zakona o združenem delu in drugimi predpisi. 

Prepričani smo, da bomo v primeru odprave prepovedi opravljanja obrti 
žagarske dejavnosti tudi za potrebe organizacij združenega dela omogočili boljšo 
kontrolo nad gozdno maso, ker bo to dejavnost opravljalo večje število delovnih 
ljudi, ki bodo imeli dovoljenje in bodo seveda morali tudi izpolnjevati vse 
obveznosti do družbe. 

Menimo pa, da je treba pri ocenjevanju smotrnosti ukinitve prepovedi 
upoštevati tudi naslednje razloge. Za potrebe splošnega ljudskega odpora in 
obrambe je pomembno, da imamo majhne obrate širom po naši domovini, ki 
bodo v primeru potrebe lahko (prevzeli proizvodnjo večjih obratov, ki so ob 
sovražnih napadih bolj izpostavljeni kot manjši. Po drugi strani bodo obrtniki- 
žagarji verjetno zaradi pomanjkanja energetskih virov in racionalnejšega po- 
slovanja vlagali ali združevali tudi lastna sredstva v gradnjo majhnih hidro- 
central, kar pa je zopet v splošnem družbenem interesu. Ti razlogi so bili vodilo 
za predlog za dopolnitev 7. člena obrtnega zakona. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Besedo ima Rezka Bizjak, 
delegatka za področje obrti in podobnih dejavnosti 2. okoliš, Ljubljana-Center. 

Rezka Bizjak: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Delegati 1., 2., 3., 4. in 5. okoliša s področja obrti in podobnih dejavnosti pred- 
lagamo, da se skladno s sprejetimi stališči Zveze obrtnih združenj Slovenije 
pri izvajanju dopolnjenega 118. člena obrtnega zakona — povečanje števila za- 
poslenih v gostinstvu do 10 — upoštevajo naslednja merila: krajevne in turi- 
stične potrebe, ustvarjeni promet — več kot 501% od hrane in obseg dejavnosti, 
obratovalni čas in možnost prehoda v POZD. 

Ta merila pogojujejo potrebo po večanju števila redno zaposlenih delavcev 
v gostinstvu od 5 do 10. Sedaj so gostinski obrati z večjim obsegom poslovali 
in zaposlovali dovoljenih 5 delavcev v eni izmeni. V primeru, ko je bil pred- 
pisan in potreben 10 ali več urni obratovalni čas, je bilo onemogočeno normalno 
obratovanje gostinske dejavnosti v skladu s potrebnimi predpisi oziroma je 
bilo to mogoče le z opravljanjem prek rednega časa — nadure ali z zmanjša- 
njem obsega dela. S spremembo obrtnega zakona naj občine s svojimi odloki 
dovolijo zaposlitev do 10 delavcev in pri tem upoštevajo navedena merila glede 
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na specifične potrebe in pogoje občine, kraja oziroma gostinskih obratov na 
tem območju. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Se kdo želi besedo? (Ne.) 
Če ne želi nihče več razpravljati, mi dovolite, da vas opozorim na stališča Druž- 
benopolitičnega zbora. Ta stališča ste dobili na klop. Predsednica tega zbora 
nas je obvestila, da so bila ta stališča na Družbenopolitičnem zboru sprejeta 
z naslednjimi spremembami in dopolnitvami: 

V 2. točki se za besedama: »glede predloga« vstavi besedilo: »v 1. točki 
III. poglavja predloga za izdajo zakona«. Ostalo besedilo te točke ostane ne- 
spremenjeno. 

V 3. točki predloga stališč se v četrti vrsti črta besedilo: »v drugi tezi« 
in se nadomesti z besedilom: »v 2. točki III. poglavja predloga za izdajo zakona.« 

V 4. točki predloga stališč se na drugi strani prvi stavek spremeni tako, 
da se glasi: »Prav tako soglaša, da je potrebno zaradi stimuliranja večjih vlaganj 
v materialno osnovo dela uveljaviti revalorizacijo osnovnih in obratnih sredstev, 
vendar pa je pri revalorizaciji obratnih sredstev potrebno proučiti, če je pri tem 
potrebno upoštevati tudi koeficient obračanja oziroma kako zmanjšati preveliko 
kapitalizacijo sredstev poslovodje pogodbene organizacije in prispevati k po- 
družbljanju vloženih sredstev.« Ostalo besedilo^ostane nespremenjeno. 

Taka so stališča Družbenopolitičnega zbora. 
Ker ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in prehajamo na 

glasovanje. 
Glasovali bomo o predlogu sklepa, ki ga imate pred seboj. Gotovo ste ga 

prebrali. Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (110 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (5 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (Trije delegati.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 
Ugotavljam tudi, da je predlog sklepa sprejet v skladu s stališči Družbeno- 

političnega zbora. 

Prehajamo na 12. točko dnevnega reda, to je na samoupravni 
sporazum o ustanovitvi Raziskovalne skupnosti Slovenije in statut Raziskovalne 
skupnosti Slovenije, ki ju je Skupščini SR Slovenije predložila Raziskovalna 
skupnost Slovenije. 

Danes ste prejeli poročilo skupine delegatov za proučitev samoupravnih 
sporazumov in statutov samoupravnih interesnih skupnosti s področja druž- 
benih dejavnosti na območju republike, mnenje Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije in predlog odloka o soglasju k samoupravnemu sporazumu o usta- 
novitvi ter statutu Raziskovalne skupnosti Slovenije. Prav tako ste prejeli 
pripombe Izvršnega sveta k obema aktoma. 

Želi predstavnik predlagatelja besedo? (Ne želi.) Zeli predstavnik skupine 
delegatov besedo? (Ne želi.) Vprašujem tudi predstavnika Izvršnega sveta? (Ne 
želi.) 

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Lado Kocijan, delegat oborože- 
nih sil. 

Lado Kocijan: V 47. členu gre za področje dela Odbora za SLO 
in družbeno samozaščito, kjer je uporabljena naslednja definicija: »odbor za- 
gotavlja prisotnost obrambnega vidika raziskovalnih dejavnosti«. Taka oprede- 
litev ni v skladu s temeljnimi stališči, ki zahtevajo, da vsak subjekt nosi v sebi 
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tudi funkcijo SLO in da ne more nekdo drug delati za njega. Zato ta odbor 
ne more delati in zagotavljati potrebe SLO za nosilce raziskovalnih aktivnosti. 
Predlagamo, da se to spremeni in da odbor spremlja izvajanje raziskovalne 
politike za potrebe SLO in družbene samozaščite. Na ta način ne bi prišlo do 
sprememb stališča in da odbor preverja prisotnost. Če bi odbor moral zagotav- 
ljati prisotnost in obenem tudi preverjati, to nima nobene logike. 

Prav tako je uporabljen vrstni red: družbena samozaščita in SLO. Ker je 
v vseh zakonih, v ustavi in v drugih dokumentih uporabljen obratni vrstni 
red, in sicer SLO in družbena samozaščita, predlagam, da to predlagatelj upo- 
števa. 

V 66. in 74. členu je popolnoma enako besedilo, razen enega stavka. Pred- 
lagam, da se to uskladi. 

V 10. členu je predlagatelj uporabil nazive za območja, po katerih je Slo- 
venija razdeljena na pokrajine. Obstajajo pokrajinski odbori in pokrajinski 
štabi. Za te pokrajine so po uredbi Predsedstva SR Slovenije uporabljeni odre- 
jeni nazivi. Zato predlagam, da predlagatelj prilagodi pokrajinske nazive, ne pa 
da uvaja obdravsko namesto vzhodno-štajersko pokrajino, in podobno. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Se kdo želi razpravljati? (Ne.) 
Ce ne, zaključujem razpravo in predlagam, da preidemo na glasovanje o pred- 
logu odloka o soglasju. Glede pripomb skupine delegatov, Izvršnega sveta in 
tudi pripomb iz razprave pa bi zavezali Raziskovalno skupnost s posebnim skle- 
pom. Se strinjate? (Da.) 

Na glasovanje dajem predlog odloka o soglasju k samoupravnemu spora- 
zumu o ustanovitvi in statutu Raziskovalne skupnosti Slovenije. Kdor je za 
predlog odloka, naj prosim glasuje! (126 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(En delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o soglasju k samoupravnemu sporazumu 
o ustanovitvi in statutu Raziskovalne skupnosti Slovenije sprejet z večino 
glasov. 

Ker so skupine delegatov za proučitev samoupravnih sporazumov in sta- 
tutov samoupravnih interesnih skupnosti s področja družbenih dejavnosti na 
območju republike, Zakonodajno-pravna komisija, Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije ter delegat na seji zbora predlagali k aktom Raziskovalne skupnosti 
Slovenije pripombe, ki se nanašajo na izpopolnitev in izboljšavo določb, pred- 
lagam, da zbor na podlagi šestega odstavka 322. člena poslovnika Skupščine 
SR Slovenije sprejme naslednji sklep: 

Raziskovalna skupnost Slovenije naj v skladu s pripombami in predlogi 
skupine delegatov za proučitev samoupravnih sporazumov in statutov samo- 
upravnih interesnih skupnosti s področja družbenih dejavnosti na območju re- 
publike, Zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije, Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije in razprave delegata na seji zbora spremeni in dopolni 
samoupravni sporazum o ustanovitvi Raziskovalne skupnosti Slovenije in statut 
te skupnosti ter o tem poroča Skupščini SR Slovenije. 

Zeli kdo o tako oblikovanem predlogu sklepa razpravljati? (Nihče.) Ce ne, 
prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! 
(130 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep soglasno sprejet. 
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Prehajamo na 13. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o določitvi števila sodnikov Vrhovnega sodišča SR Slovenije, ki ga je predložila 
Komisija za pravosodje Skupščine SR Slovenije na predlog Vrhovnega sodišča 
SR Slovenije. 

Z dopisom z dne 18. 1. 1982 ste prejeli mnenje Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije k predlogu odloka. 

Zeli poročevalec Komisije za pravosodje besedo? (Ne želi.) Zeli besedo po- 
ročevalec Zakonodajno-pravne komisije? (Ne želi.) Zeli kdo o predlogu odloka 
razpravljati? (Nihče.) 

Dajem na glasovanje predlog odloka o določitvi števila sodnikov Vrhovnega 
sodišča SR Slovenije. Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (128 dele- 
gatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o določitvi števila sodnikov Vrhovnega 
sodišča SR Slovenije sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 14. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o določitvi števila namestnikov javnega tožilca SR Slovenije, ki ga je predložila 
Komisija za pravosodje Skupščine SR Slovenije na predlog Javnega tožilstva 
SR Slovenije. 

Z dopisom z dne 18. 1. 1982 ste prejeli mnenje Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije. 

Zeli poročevalec Komisije za pravosodje besedo? (Ne želi.) Zeli besedo po- 
ročevalec Zakonodajno-pravne komisije? (Ne želi.) Zeli kdo razpravljati o 
predlogu odloka? (Nihče.) 

Prehajamo na glasovanje. Na glasovanje dajem predlog odloka o določitvi 
števila namestnikov javnega tožilca SR Slovenije. Kdor je za predlog odloka, 
naj prosim glasuje! (128 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? i(Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Dva delegata.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o določitvi števila namestnikov javnega 
tožilca SR Slovenije sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 15. točko dnevnega reda, to je na predlog programa 
dela Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije za leto 1982 s predlogom 
periodičnega delovnega načrta Zbora združenega dela za I. trimesečje 1982. 

Oba akta je pripravila in predložila v obravnavo skupina delegatov za pri- 
pravo programa dela. V uvodnem delu je podrobno obrazložen predlog pro- 
grama. Kljub temu pa mi dovolite, da vas na kratko seznanim s pripravo obeh 
aktov. 

Predlog programa in iz njega izhajajoči periodični delovni načrt sta pri- 
pravljena na podlagi osnutka programa in predlogov, pripomb in stališč, ki so 
jih dali k osnutku programa Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, delovna telesa 
Skupščine in zborov, občinske Skupščine, samoupravne interesne skupnosti, 
družbenopolitične organizacije in delegati v razpravah na sejah zborov. Pri 
tem je upoštevanih večina predlogov, kar je razvidno tudi iz uvoda k pro- 
gramu. 

Nekaterih predlogov ni bilo mogoče upoštevati, ker ni bilo utemeljitev za 
njihovo prednostno vključitev. To pa ne pomeni, da tudi ti predlogi glede na 
odprtost programa, ki ga bo vsekakor mogoče med letom spreminjati oziroma 
dopolnjevati, ne bodo vključeni v program. Tako bodo lahko delegacije te- 
meljnih samoupravnih organizacij in skupnosti, občinske- skupščine, samo- 
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upravne interesne skupnosti, Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, republiški 
organi in družbenopolitične organizacije v republiki sproti dajali pobude, ki 
bodo izhajale iz trenutno ugotovljenih razmer in potreb v republiki in jih bo 
nujno treba uvrščati v periodični delovni načrt, ki je izvedbeni akt letnega 
programa dela. 

Naj vas ob tem spomnim, da bo Zbor združenega dela glede na svojo 
specifično vlogo pri uresničevanju stabilizacijske politike tudi v letošnjem letu 
posebej spremljal uresničevanje politike, opredeljene v planskih aktih in ugo- 
tavljal ter analiziral neskladja med dogovorjeno politiko in dejanskimi eko- 
nomskimi gibanji. Še vedno so namreč aktualni sklepi, ki jih je zbor sprejel 
ob obravnavi vprašanj glede uresničevanja tekoče gospodarske politike v lan- 
skem letu. 

V periodičnem delovnem načrtu za II. in IV. trimesečje letošnjega leta 
pa bo vključen tudi predlog delegatov, da naj Zbor združenega dela poroča 
o uresničitvi sprejetih sklepov zbora. To je bilo v razpravi ob osnutku pro- 
grama predlagano. Ocenjeno je, da bo to nalogo mogoče realno opravljati dva- 
krat letno in ne pogosteje, zlasti pa ne za vsako sejo posebej, ker je večina 
sprejetih sklepov in zadolžitev dolgoročnejšega značaja. 

V dosedanjih razpravah so bile predlagane tudi nekatere spremembe in 
dopolnitve programa. Vse te predloge je potrebno skupaj z Izvršnim svetom 
proučiti in predlagam zboru, da pooblasti skupino delegatov, ki jo je zbor ime- 
noval za pripravo programa, da vse te predloge po proučitvi ustrezno upošteva 
ob končani redakciji programa dela in periodičnega delovnega načrta za I. tri- 
mesečje 1982. 

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Lado Kocijan, delegat oboro- 
ženih sil. 

Lado Kocijan: V uvodnem delu programa so navedena področja, ki 
bodo poseben predmet spremljanja uresničevanja politike in aktov, ki jih bo ta 
zboro bravnaval. Predlagamo, da se med ta težiščna vprašanja uvrsti tudi pod- 
ročje SLO in družbene samozaščite. Svoj predlog utemeljujemo s tem, da je letos 
na programu sprejem zakona o ljudski obrambi in družbeni samozaščiti v 
Sloveniji, ki bo zahteval posebne aktivnosti pri njegovem uresničevanju. Skup- 
ščina SFRJ ima letos na programu tri akte, katerih aktivnosti bodo tudi nas 
obvezovale, in sicer graditev sistema obveščanja v funkciji uresničevanja za- 
snove splošne ljudske obrambe, problemi in stanje obmejnega območja s sta- 
lišča splošne ljudske obrambe in resolucija, priporočila in sklepi o uresniče- 
vanju družbene samozaščite. 

Poleg vprašanja prometnih nesreč, o katerem je bil danes že govor, je tudi 
zelo aktualno področje in problematika družbene samozaščite in problematika 
požarov. To so vprašanja, ki naj bi jim posvetili posebno pozornost. Prav go- 
tovo bo ob sprejetju zakona potrebno dati poročilo, da bi razpravljali tudi 
o teh problemih. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Zeli še kdo besedo? (Nihče.) 
Tovariš Kocijan, predlagam, da bi te predloge prepustili prej omenjeni skupini 
delegatov za pripravo programa, da jih prouči in da jih ustrezno upošteva 
pri končni redakciji programa dela. Se s tem strinjate? (Da.) Zaključujem raz- 
pravo. 

5 
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Prehajamo na glasovanje. Najprej dajem na glasovanje predlog programa 
dela Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije za leto 1982. 

Kdor je za predlog programa, naj prosim glasuje! (133 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog programa dela Zbora združenega dela za leto 
1982 soglasno sprejet. 

Na glasovanje dajem predlog periodičnega delovnega načrta Zbora zdru- 
ženega dela za I. trimesečje 1982. Kdor je za predlog periodičnega delovnega 
načrta, naj prosim glasuje! (126 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Dva de- 
legata.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog periodičnega delovnega načrta za I. trimesečje 
1982 sprejet z večino glasov. 

Glede na pripombe in predloge delovnih teles, Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije in glede na razpravo na zboru ^predlagam zboru, da sprejme še 
ta-le sklep: 

1. Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije pooblašča skupino dele- 
gatov za pripravo programa dela Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije 
za leto 1982, da opravi končno redakcijo programa dela zbora in periodičnega 
delovnega načrta za I. trimesečje 1982. 

2. Program dela Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije za leto 
1982 in periodični delovni načrt za I. trimesečje 1982 se objavita v Poročevalcu 
Skupščine SR Slovenije. 

Zeli kdo o sklepu razpravljati? (Ne želi.) 
Dajem na glasovanje predlagani sklep. Kdor je za, naj prosim glasuje! 

(132 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je predlagani sklep soglasno sprejet. 

Prehajamo na 16. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki ga je 
Skupščini SR Slovenije predložil Zvezni zbor Skupščine SFR Jugoslavije. 

Osnutek zakona je objavljen v Poročevalcu št. 24. 
K osnutku zakona ste prejeli ugotovitve in stališča Izvršnega odbora Pred- 

sedstva Republiške konference Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije 
in danes na klop stališča, pripombe in predloge Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije, poročilo Zakonodajno^pravne komisije in predlog mnenja, o ka- 
terem bomo glasovali. 

Zeli predstavnik delegatov v Zveznem zboru Skupščine SFRJ besedo? (Ne 
želi.) Zeli besedo predstavnica Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije? (Da.) 
Besedo ima tovarišica Maja Godler, republiška svetovalka v Izvršnem svetu 
Skupščine SR Slovenije. 

Maja Godler: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Več 
let je teklo delo na pripravi novega zakona o temeljnih pravicah iz pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja, ki je v fazi osnutka danes pred vami. Pri- 
pravila ga je posebna komisija Zveznega zbora Skupščine SFR Jugoslavije za 
izdelavo zakona o temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavaro- 
vanja. Sprejel ga je Zvezni zbor na seji dne 8. decembra 1981 in določil rok 
trajanja javne razprave do konca meseca januarja 1982. 

Delo na pripravi novega zakona je bilo dolgotrajiio, zlasti zaradi iskanja 
rešitev, kako minulo delo kot ustavno in ekonomsko kategorijo vgraditi v si- 
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stem pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ob dejstvu, da ni pripravljen 
in sprejet zakon o razširjeni reprodukciji in minulem delu in da v danih okoli- 
ščinah ni drugih znanih meril za merjenje uspešnosti upravljanja in gospodar- 
jenja s sredstvi družbene reprodukcije kot le osebni dohodek delavca. 

Res je, da bi bilo pri oblikovanju novega sistema potrebno upoštevati, da 
je temeljna pomanjkljivost sedanjega sistema, da ni stimuliral delavcev za 
krepitev materialne osnove njihovega in družbenega dela ter k dvigu pro- 
duktivnosti dela. Ker je pokojninski sistem integralni del celotnega združe- 
nega dela, samostojno ne more razdelati in uveljaviti kategorije minulega dela, 
dokler le-ta ni realizirana v delitvenem sistemu. To še zlasti, ker gre za 
temeljni družbenoekonomski odnos, ki pomeni v svojem bistvu pravico de- 
lavcev v združenem delu, da upravljajo in gospodarijo z vsemi sredstvi družbene 
reprodukcije in da tudi delijo in uživajo rezultate svojega dela. 

Dohodek, ki so ga ustvarili delavci v združenem delu, je nastal ne le pod 
učinkovanjem živega dela delavcev, temveč tudi pod vplivom pogojev gospo- 
darjenja. Tako je ta dohodek ustvarjen s prispevkom iz živega in minulega 
dela delavcev v združenem delu in na podlagi minulega dela delavcev, ki so 
že uveljavili pravico do pokojnine. 

Družbenoekonomski odnosi, ki nastanejo pri takšnem ustvarjanju dohodka* 
so torej podlaga pravici do pokojnine. Tako je pokojnina oblika udeležbe upo- 
kojenega delavca v delitvi sprotnega družbenega dohodka in s tem neodtujljiva 
materialna pravica, ki izvira iz minulega dela. 

Ob dejstvu, da osnutek zakona v bistvu ne prinaša korenitih vsebinskih 
sprememb, ker je v realizaciji načelnih določb, kjer je na opisani način povsem 
jasno opredeljena narava pokojnine, merilo prispevka delavca le osebni do- 
hodek tako kot doslej, je potrebno upoštevati, da ni sprejet zakon o razširjeni 
reprodukciji in minulem delu ter da gre torej za vsebinsko in zakonodajno pre- 
hitevanje. 

Možno pa bi bilo v nakazanih okvirih k osnutku zakona pri zbiranju sred- 
stev, potrebnih za zadovoljevanje potreb na tem področju, kjer je predvideno, 
da se ta sredstva zbirajo s prispevkom iz dohodka in prispevkom iz osebnih 
dohodkov, in to iz dohodka po rasti družbene produktivnosti dela v republiki 
oziroma avtonomni pokrajini s socializacijo minulega dela, zagotoviti vpliv 
minulega dela na pokojnine in to tako, da bi se pokojnine usklajevale v skladu 
z rastjo družbene produktivnosti dela. 

V tem smislu je komisija Izvršnega sveta z zasnovo novega sistema pokoj- 
ninskega in invalidskega zavarovanja tudi opredelila svoja stališča do osnutka 
zveznega zakona. 

Poleg v načelnih določbah jasno opredeljeni naravi pokojnine, osnutek 
predvideva izvedbo minulega dela le za novo odmero pokojnine od dela oseb- 
nega dohodka iz naslova minulega dela, ki ga je prejel upokojenec potem, ko je 
že uveljavil pravico do pokojnine. 

Ker so bile do uveljavitve sedanjega sistema na tem področju vse zadeve 
v pristojnosti federacije in urejene le z zveznimi predpisi, v veljavnem sistemu 
pa je ostala večina zadev v pristojnosti federacije, ugotavljamo, da novi osnutek 
pušča dovolj prostora republikam in avtonomnim pokrajinam za samostojno 
urejanje zadev. Vendar je potrebno upoštevati tudi sprejeto usmeritev, naj bi 
čimveč zadev bilo prepuščenih v pristojnost samoupravne regulative, da bi o 
njih lahko odločali zavarovanci sami v samoupravnih postopkih. Nesporno je, 
da federacija ureja v skladu z ustavnimi določbami le temeljne pravice de- 

5* 
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lovnih ljudi, da zagotovi njihovo socialno varnost in solidarnost in da v zvezi 
s tem sodi v zvezno pristojnost tudi zagotovitev enotnih temeljev sistema. 

Med novostmi je treba najprej omeniti tiste, ki jih zakon prinaša na po- 
dročju invalidskega varstva. S prenosom rizika invalidnosti na organizacije 
združenega dela in s tem z zagotovitvijo boljše prevencije invalidnosti v teh 
organizacijah ter novo definicijo invalidnosti, ki je mnogo ustreznejša, čeprav 
pomeni zožitev kroga invalidov, je storjen pomemben korak naprej. Vse to je 
storjeno v izogib sedanji praksi, da so organizacije združenega dela »proizva- 
jale« invalide in jih prenašale na breme širše solidarnosti, pravzaprav celotne 
družbe. To pa bo odslej možno le v tistih izjemnih primerih, ko organizacije 
združenega dela ne bodo mogle iz objektivnih razlogov zagotoviti same tega 
varstva. 

Predvideno je bilo tudi pomembno izboljšanje materialnega položaja upo- 
kojencev pri oblikovanju pokojninske osnove in pri usklajevanju pokojnin in 
to tako, da bi se osebni dohodki iz prejšnjih let valorizirali na raven povprečnih 
osebnih dohodkov v zadnjem letu, ne pa v predzadnjem letu kot doslej ter da 
bi se pokojnine usklajevale tekoče oziroma sproti, tako kot osebni dohodki, ne 
pa kot doslej po gibanju osebnih dohodkov v preteklem letu. S tem bi se izognili 
tudi velikim vplivom inflacije na pokojnine. Vendar bi to pomenilo povečanje . 
sredstev, ali po izdelanih ocenah približno 28-odstotno povečanje obsega sred- 
stev z vsemi ostalimi manjšimi novostmi. 

V posameznih institutih tega zavarovanja predloženi osnutek zakona ne 
prinaša nekih večjih novosti. Med njimi je treba omeniti novost, to je odpravo 
gostote zavarovalne dobe, s čimer bodo s 65. leti starosti oziroma s 60. leti za 
ženske lahko pridobili pravico do pokojnine vsi tisti, ki imajo najmanj 15 let 
zavarovalne dobe ne glede na to, v katerem časovnem obdobju. Prav tako je 
novost določitev najnižjega procenta pri družinski pokojnini. Obe novosti pa 
sta nujni zaradi uskladitve s konvencijo, ki jo je Jugoslavija podpisala (št. 102) 
o minimalnih normah socialne varnosti. 

Novost je tudi na področju varstva borcev narodnoosvobodilne vojne, in 
sicer možnost izbire najugodnejšega 5-letnega obdobja za izračun pokojninske 
dobe. Doslej je to bilo možno le po zadnjih 5 letih ter nevštevnost obdobja, 
prebitega v NOV, v pokojninsko dobo. To obdobje se je lahko doslej vštevalo 
v dvojnem ali enojnem trajanju, sedaj pa se lahko po lastni opredelitvi tudi 
ne všteva. 

Institut predčasne upokojitve, ki ob sprejemanju tega zakona v javnosti 
vzbuja največ pozornosti, saj se številne razprave in zapisi v javnih občilih 
sučejo prav okoli tega vprašanja, ni novost. Do konca leta 1973. je bil v sistemu 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja kot pravica zavarovanca po zveznem 
zakonu, saj je do tedaj federacija na tem področju urejala vse zadeve. Šele 
z uveljavitvijo sedaj veljavnega sistema, v skladu s podružbljanjem področij 
družbenih dejavnosti, odkar sodi v pristojnost federacije le urejanje temeljnih 
pravic, je bila uvedba tega instituta prepuščena v pristojnost republikam in 
pokrajinama. 

Institut je bil uveden v sistem leta 1965 kot posledica zaostritve pogojev 
za pridobitev pravice do pokojnine, saj sta se takrat potrebna pokojninska doba 
in starost povečali za 5 let. Uveden je bil torej kot izjema za omilitev nenadne 
spremembe strožjih pogojev. V skladu s svojimi specifičnostmi so ga nekatere 
republike uvedle, druge pa ne; ni bil uveden v Sloveniji, Črni Gori in Bosni 
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in Hercegovini. Prav to pa je povzročalo v javnosti dosti polemike s trditvijo, 
da gre za neenake temeljne pravice. 

Institut predčasne upokojitve pomeni, da lahko zavarovanec uveljavi pra- 
vico do pokojnine 5 let prej, torej ob 5 let manjši starosti in 5 let krajši po- 
kojninski dobi od polne; torej moški pri 55 letih starosti in 35 letih pokojninske 
dobe, ženska pri 50 letih starosti in 30 letih pokojninske dobe. Pri tem se mu 
pokojnina odmeri od pokojninske osnove, ki je 10-letno povprečje osebnega 
dohodka, valorizirano na predzadnje leto zavarovanja, procentualno, glede na 
pokojninsko dobo in znaša pri 5 let manjši pokojninski dobi 10 odstotkov manjšo 
pokojninsko osnovo. Poleg tega pa se zaradi tega, ker začne uživati pokojnino 
5 let prej glede na starost, pokojnina za vsako leto predčasnega odhoda v pokoj 
dodatno zmanjša. Doslej se je zmanjševala, kjer je bila uvedena za 1,33 odstotka. 

Rešitve bi bilo treba iskati drugje, ne v takšnih institutih, ki pomenijo 
izjeme. To je v skrajševanju delovnega časa in v večji humanizaciji dela ter 
s tem z izboljšanjem delovnih in življenjskih pogojev delavcev, ne pa v skraj- 
ševanju delovne dobe, kar je v nasprotju s podaljševanjem človekove življenjske 
dobe in v nasprotju s pomenom, ki ga ima delo za človeka. Ob tem je treba 
opozoriti, da takšno znižanje pokojnine pomeni ogrožanje socialne varnosti in 
večje pritiske na varstveni dodatek. 

V razpravah je prišla do izraza tudi zahteva po vštevanju v pokojninsko 
dobo služenje vojaškega roka v JLA nad 15 mesecev. Zahteva ni nova, o njej 
je tekla razprava že leta 1972 ob sprejemanju sedaj veljavnega zakona. Komi- 
sija se je do tega vprašanja pozitivno opredelila in predlagala takšno dopolnitev 
osnutka zakona zvezni komisiji. 

Tovarišice in tovariši delegati! Dotaknila sem se le tistih pomembnejših 
vprašanj, ki jih je potrebno obravnavati z vidika zveznega predpisa. Upoštevati 
je treba, da gre za osnutek zveznega zakona in da bomo o vseh tistih zadevah, 
ki jih le-ta prepušča v republiško pristojnost in samoupravno regulativo, to pa 
je celotni sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja, razpravljali tedaj, 
ko bo pred nami nov republiški zakon. Tedaj se bomo odločali tudi o vrsti 
vprašanj, ki so odprta na tem področju. Odločali se bomo za ali proti uvedbi 
instituta predčasne upokojitve, z omejitvami ali brez omejitev. Zato je danes 
potrebno zabeležiti le tiste pripombe in predloge, ki bodo dani glede zadev, 
ki sodijo izključno v zvezno pristojnost in opredelitev stališča ter jih posre- 
dovati predlagatelju zveznega zakona. 

Izvršni svet se z mnenjem Skupščine SR Slovenije, pripravljenim na podlagi 
razprav, ki so bile doslej, strinja. Hvala lepa. 

Predsedujoči Brane Kozamernik: Hvala lepa. Besedo ima Drago 
Benčina, član Predsedstva Republiške konference Socialistične zveze. 

Drago Benčina: Tovarišice in tovariši delegati! Verjetno je le malo- 
kateri zakon med delavci, delovnimi ljudmi in občani izzval tako veliko za- 
nimanje in toliko polemik kot osnutek zveznega zakona o temeljnih pravicah 
iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Zato je razumljivo, da smo temu 
za:konu tudi v organih Republiške konference Socialistične zveze posvetili do- 
volj pozornosti, saj smo spremljali njegovo nastajanje že v prvi fazi in sedaj 
o osnutku zakona razpravljali v številnih organih, predvsem pa v Svetu za 
socialno in zdravstveno politiko in končno povzeli te razprave tudi v Izvršnem 
odboru Predsedstva Republiške konference. 
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Ker ste ugotovitve in stališča Izvršnega odbora prejeli, menim, da ni po- 
trebno obširneje povzemati vsebine teh stališč za odločitev, da naj bi se delegati 
SR Slovenije v Zveznem zboru zavzemali za sprejem teh stališč ob obravnavi 
zakona in da se javna razprava o osnutku zakona podaljša. 

Dovolite, da obrazložim še nekatere pripombe oziroma razloge, ki nare- 
kujejo navedena stališča: 

1. Kot je znano, traja priprava tega zakona že 7 let. Že v fazi predloga za 
izdajo zakona sta bili v organih Republiške konference SZDL soglasno sprejeti 
dve stališči, in sicer: 

1. Da bi o osnutku zakona bilo potrebno organizirati najširšo javno raz- 
pravo, ker gre za zakon, ki je izredno pomemben za vse delovne ljudi in ob- 
čane, še posebej za upokojence. Zaradi tega ni mogoče sprejeti tako kratek rok 
za razpravo o zakonu. Zakon mora vgraditi kategorijo minulega dela, in sicer 
ne le kot načelo, temveč to dosledno izpeljati v sistem pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja, tako da bo pokojnina v resnici temeljila na družbenoeko- 
nomskem položaju delavcev v združenem delu ter odražala celokupni prispevek 
delavca, ki ga je dal s svojim živim in minulim delom. 

Ves čas smo se namreč zavzemali za to, da mora tudi pokojninski sistem 
spodbujati delavce k povečanju osebne in družbene produktivnosti dela, jih 
motivirati za večja vlaganja v razširitev in krepitev materialne osnove in s tem 
h krepitvi ekonomske in socialne varnosti delavcev pred in po upokojitvi in 
ne le k povečevanju sredstev za osebne dohodke, ki so v sedanjem sistemu 
edina osnova za odmero pokojnine in seveda potem tudi za usklajevanje po- 
kojnine z osebnimi dohodki. 

2. Od vsega začetka je bilo jasno, da bi morale biti temeljne opredelitve 
minulega dela razčlenjene v posebnem zakonu, to je v zakonu o razširjeni re- 
produkciji. Kot vemo, je ta v pripravi, vendar je delo pri njegovem oblikovanju 
zastalo. Ker tega zakona še ni, se je predlagatelj odločil za dokaj poenostav- 
ljeno rešitev s tem, da ugotavlja, da so rezultati minulega dela že vsebovani 
v osebnih dohodkih in da naj bo torej osebni dohodek edina podlaga za do- 
ločanje pokojninske osnove. Če bi sprejeli tako utemeljitev, bi to imelo brez 
dvoma zelo negativne posledice za prizadevanje pri nadaljnjem izpopolnjevanju 
sistema delitve osebnih dohodkov, pa tudi na stimuliranje delavcev za razšir- 
janje materialne osnove združenega dela. Pri tem pa bi bili še posebej prizadeti 
tisti delavci, ki zaradi objektivnih razlogov niso mogli ustvarjati osebnih do- 
hodkov, ki bi bili dejansko rezultat njihovega dela. Tu gre za nekatera gospo- 
darska področja, kjer vemo, da smo imeli veliko časa limitirane cene oziroma 
jih imamo še sedaj. To je zlasti značilno za področje kmetijstva, prav tako tudi 
za področje prometa in nekaterih drugih gospodarskih dejavnosti. To pa velja 
tudi za področje družbenih dejavnosti, kjer so delavci v zelo različnem položaju 
glede možnosti za oblikovanje osebnih dohodkov. 

Kolikor bi nadaljnje proučevanje in iskanje rešitev, ki jih terja zakon o 
združenem delu, bilo vendarle preveč zatevno in v praksi neizvedljivo, tako 
namreč trdijo nekateri člani te delovne skupine, potem bi kazalo sprejeti vsaj 
predloge, ki so bili izoblikovani v Sloveniji in ki se zavzemajo za to, da bi za 
potrebe pokojninskega zavarovanja prispevale več sredstev tiste delovne orga- 
nizacije, ki razpolagajo z večjo akumulacijo oziroma z modernejšimi sredstvi 
za proizvodnjo, ki so vsekakor tudi rezultat vloženega minulega dela. Na ta 
način bi pri prevedbah oziroma določanju novih pokojnin oziroma njihovi valo- 
rizaciji lahko upoštevali ne le gibanje nominalnih osebnih dohodkov, ampak 
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tudi gibanje dohodka in družbene produktivnosti celotnega združenega dela. 
Izpeljava teh izhodišč pa vsekakor zahteva več časa za pripravo predloga za- 
kona, zlasti pa tudi kvantifikacijo potrebnih sredstev. To so predvsem razlogi, 
zaradi katerih je potrebno po mnenju razpravljalcev v Republiški konferenci 
Socialistične zveze podaljšati javno razpravo. 

V tej razpravi bi bilo treba zagotoviti možnost, da se ob zveznem zakonu 
čim širši krog delovnih ljudi izreče tudi o temeljnih izhodiščih republiškega 
zakona, kakor tudi o najpomembnejših določbah, ki morajo biti predmet samo- 
upravnega urejanja v skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 
Prevladalo je mnenje, da je nesprejemljivo, da posebej organiziramo javno 
razpravo za zvezni zakon, potem za republiški zakon in končno še za samo- 
upravne akte samoupravne interesne skupnosti s tega področja. Znano je, da 
,je bil statut Skupnosti pokojninskega zavarovanja ravnokar sprejet na temelju 
javne razprave. 

3. V zvezi s pristojnostjo federacije ni nobenega dvoma, da je njena pri- 
stojnost, da določa temeljne pravice. Ne glede na to, da je bilo v razpravi 
ocenjeno, da zvezni zakon daje dovolj možnosti, da republike samostojno raz- 
členjujejo te skupne določbe, je bilo vendarle dokaj enotno mnenje, naj bi 
bile na območju Jugoslavije čimbolj enotno urejene naslednje pravice s po- 
dročja pokojninskega zavarovanja: prvič, pokojninska in starostna doba, 
vključno tudi s pravico predčasne upokojitve; drugič, določanje pokojninske 
osnove ter pogoji za prevedbo in usklajevanje pokojnin in tretjič, vsaj temeljno 
razmerje med osebnimi dohodki in pokojninami, kar je v republikah zelo raz- 
lično urejeno. 

4. V razpravi so bile podprte zlasti naslednje nove ureditve v zveznem 
zakonu. Prvič, ukinitev gostote delovne dobe kot pogoja za pridobivanje pravic 
do pokojnine,' kar je v skladu s pravico do minulega dela pa tudi z med- 
narodnimi konvencijami. Drugič, spremembe v sistemu invalidskega varstva. 
To je nova definicija invalidnosti, ugotavljanje sposobnosti za delo ter večje 
odgovornosti in obveznosti združenega dela za preventivne ukrepe, za uspo- 
sabljanje in zaposlovanje invalidov. In tretjič, določbe o obveznem pokojnin- 
skem zavarovanju združenih kmetov, s pooblastilom republik, da s svo- 
jimi zakoni to načelno opredelitev konkretizirajo. 

5. V zvezi s predčasno upokojitvijo je bilo v razpravi največ zahtev, 
da bi to pravico morali uvesti tudi v Sloveniji, in sicer zaradi tega, ker je to 
vprašanje doslej različno urejeno z republiškimi zakoni in postavlja delavce 
v neenakopraven položaj. Zato so zahteve v javnosti po našem mnenju opra- 
vičene, in to tudi v tem smislu, da bi morala biti ta pravica čimbolj enotno 
urejena na območju vse Jugoslavije. Te zahteve so zlasti močne pri generaciji, 
ki je delala v težkih pogojih v povojnem času, ob 48-urnem delovnem tednu, 
neurejenem varstvu pri delu, s krajšimi letnimi dopusti, v nočnem delu in ko 
osebni dohodki niti najmanj niso odražali dejansko vloženega dela. Znano je, 
da večkrat to delo sploh ni bilo plačano. Pri tem moramo upoštevati tudi mla- 
dinske delovne akcije, prostovoljno delo in tako dalje, kar vse je tudi rezultat 
minulega dela. Z republiškim zakonom bi bilo po mnenju razpravljalcev v So- 
cialistični zvezi to pravico potrebno opredeliti le kot izjemo in ne kot pravilo. 
To pomeni, da je potrebno zaostriti pogoje, da ne bodo delavci stimulirani za 
predčasno upokojevanje. 

6. Glede štetja vojaškega roka v pokojninsko dobo je bila ponov- 
ljena zahteva, ki je bila že pred tem ves čas v javnosti navzoča, da se vojaški 
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rok šteje v pokojninsko dobo. Seveda tisti, ki je daljši od 15 mesecev, in sicer 
z utemeljitvijo, da je potrebno tudi ta vojaški rok opredeljevati kot minulo 
delo, čeprav ni bilo plačano. Upoštevati je treba, da so nekateri delavci v po- 
vojnem obdobju služili v Jugoslovanski ljudski armadi 36 in celo več mesecev. 

In končno, enotno mnenje v razpravi je bilo tudi, da je šestmesečni rok za 
začetek uporabe tega zakona prekratek. Zlasti velja to pri uveljavljanju spre- 
memb na področju invalidskega varstva, ki zahtevajo določene priprave v 
združenem delu in posameznih delovnih organizacijah, kakor tudi v zvezi s 
sprejemanjem republiških zakonov ter samoupravnih splošnih aktov, ki zahte- 
vajo širšo javno razpravo. Zato ni mogoče pričakovati, da bi se zakon lahko 
začel uporabljati v krajšem roku od enega leta. 

In končno, Izvršni odbor Predsedstva Republiške konference SZDL Slo- 
venije je predlagal, da bi v Zvezni konferenci Socialistične zveze pred obrav- 
navo zakona v Zveznem zboru Skupščine SFRJ uskladili različna mnenja in 
interese posameznih republik in pokrajin ter družbenopolitičnih organizacij 
do novega pokojninskega in invalidskega sistema, ob upoštevanju specifičnih 
razmer v posameznih republikah. Tudi Republiška konferenca SZDL podpira 
mnenja, ki so predlagana za sprejem v tem zboru. Hvala lepa! 

Predsedujoči Branko Kozamernik: Hvala lepa! Želijo besedo po 
ročevalci odborov? (Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo. K razpravi se je prijavil tovariš Ivan Kastrevc, gospo- 
darsko področje, 16. okoliš, Maribor. 

Ivan Kastrevc: Tovariš predsedujoči, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov je obravnavala osnutek zakona o temeljnih pravicah iz po- 
kojninskega in invalidskega zavarovanja ter zaradi izrednega pomena, ki ga 
ima ta zakon za socialno varnost zavarovancev in upokojencev, zavzela stališče, 
da je nujno potrebno podaljšati rok za javno obravnavo. Glede na besedilo 
zakona in informacije, ki smo jih dobili, pripominjamo: 

1. Ne strinjamo se, da bi se podaljšala delovna doba žensk (na 40 let). Pred- 
lagamo, da novi zakon to omogoči vsem tistim ženam, ki želijo delati več kot 
35 let. 

2. Omogoči naj se tudi upokojitev s 30 oziroma 35 leti delovne dobe z ustrez- 
nimi odbitki. 

3. Predlagamo, da naj se v zakonu upošteva kot delovna doba tudi služenje 
vojaškega roka nad 15 mesecev, saj obvezniki danes praviloma služijo vojaški 
rok 15 mesecev. Zato so tisti, ki so v preteklosti služili dlje, v neenakopravnem 
položaju, ki pa bi ga na tak način odpravili. 

Podrobnejše pripombe k posameznim členom pa prilagamo v pisni obliki. 

Predsedujoči Branko Kozamernik: Hvala lepa! Razpravljal bo 
tovariš Imre Varju, gospodarsko področje, 17. okoliš, Ptuj. 

Imre Varju: Tovariš predsedujoči, tovarišice in tovariši delegati! Ne- 
kaj pripomb je že posredoval razpravljalec pred menoj. Z njimi se strinjamo 
in zato bom pripombe naše skupine delegatov oddal v pisni obliki. 

Dodam naj le, da osnutek zakona predvideva za vso državo enotno urejeno 
zajamčeno najnižjo mejo odstotka pokojnine od pokojninske osnove: za za- 
varovanca s 15 leti 35 odstotkov, za zavarovanko s 15 leti pokojninske dobe 
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40 odstotkov. Predlagamo, da se odstotek zajamčene najnižje meje zavarovancev 
izenači na 40 odstotkov. 

Enake pripombe smo v skupini delegatov dobili od zbora delovnih ljudi 
tozd Volneni izdelki Majšperk. 

Predsedujoči Branko Kozamernik: Besedo ima tovariš Jože Ga- 
brovšek, področje gospodarstva, občina Ljubljana-Siška, 38. okoliš. 

Jože Gabrovšek: Tovariš predsedujoči, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupščina občine Ljubljana-Šiška je na skupni seji Zbora združenega dela in 
Zbora krajevnih skupnosti in na seji Samoupravne interesne skupnosti social- 
nega varstva dne 25. januarja 1982 ob obravnavi osnutka zakona o temeljnih 
pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja soglasno sprejela sklep, 
s katerim predlagamo, da se razprava o osnutku zakona o temeljnih pravicah 
iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja zaradi velikega števila pripomb 
preloži oziroma da se osnutek prekvalificira v delovni osnutek in se na osnovi 
pripomb pripravi nov osnutek. 

Konkretne pripombe iz javne razprave smo posredovali predlagatelju v pisni 
obliki. Hvala lepa! 

Predsedujoči Branko Kozamernik: Besedo ima tovarišica Maruša 
Murn, področje gospodarstva, Domžale, 31. okoliš. 

Maruša Murn: Tovariš predsedujoči, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov meni, da je za javno razpravo o osnutku zakona premalo 
časa. Zamisel integralne vključitve minulega dela v pokojnino je sicer dobra, 
vendar se ob tem poraja vprašanje uveljavitve zakona o razširjeni reprodukciji 
in minulem delu (25. člen). - 

Podpiramo, da se predvidi kot možnost v 20. členu predlagana predčasna 
upokojitev, vendar le izjemoma. Ob tem pa je nujno dosledno opredeliti in izva- 
jati zakon o delovnih razmerjih, in sicer tako, da se tisti, ki se je predčasno 
upokojil, ne bi mogel še dodatno zaposliti ali delati po pogodbi o delu. 

Menimo tudi, da ni pravično, da bi se tistim, ki so se predčasno upokojili 
in čakali na dopolnitev starosti 60 let, izenačila višina pokojnine. Zavzemamo 
pa se za to, da bi bila možnost predčasne upokojitve urejena enotno za SFRJ, 
ker je to temeljna pravica, kajti ob neenotni ureditvi je posamezni republiki 
dana možnost izkoriščanja boljše variante. 

V 36. členu ni jasno opredeljeno, za katero skupnost gre. Zakon ne opre- 
deljuje, kaj je z delovnimi invalidi, ki so sposobni delati manj kot 4 ure dnevno. 

Menimo tudi, da je potrebno čas, ki ga invalidi prebijejo na usposabljanju, 
šteti v delovni staž. 

V 51. členu je določeno, da si borci NOB pred 9. 9. 1943 ob upokojitvi lahko 
izbirajo katerokoli petletno povprečje. Menimo, da bi bilo potrebno tudi tistim 
borcem pred 9. 9. 1943 omogočiti, da ponovno zahtevajo prevedbo pokojnine, 
če bi bilo zanje ugodnejše katerokoli petletno povprečje, kot pa jim je bilo pet- 
letno povprečje pred upokojitvijo ali pa če bi jim bilo ugodnejše katerokoli pe - 
letno povprečje, kot pa jim je bilo desetletno povprečje, če so si zaradi nelogičnih 
predpisov izbrali le-tega. 

Predlagamo tudi, da se delavcem, ki so se zaposlili pred 15 letom starosti, 
v času, ko je zakon to dopuščal, ta čas šteje v pokojninsko dobo. 
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Ob koncu predlagamo še to, da morajo zagotavljanje sredstev za pokojnino 
prevzeti vse tiste skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja, na 
območju katerih je upokojenec delal, ne pa samo zadnja. 

Predsedujoči Branko Kozamernik: Besedo ima tovarišica Rafaela 
Kapš, socialno-zdravstveno področje, 10. okoliš, Novo mesto. 

Rafaela Kapš: Tovariš predsedujoči, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov za gospodarsko-zdravstveno in prosvetno-kulturno področje 
za Zbor združenega dela in skupina delegatov za Zbor občin, Novo mesto, sta 
na sejah 21. in 22. januarja 1982 oblikovale naslednje pripombe k osnutku 
zakona. 

K 9. členu: V zadnjem odstavku ni jasno, kako lahko družbenopolitične 
skupnosti z odlokom sodelujejo pri zagotavljanju sredstev za pokojninsko in in- 
validsko zavarovanje. 

K 10. členu, prvi odstavek: V okviru samoupravne interesne skupnosti gre 
za realizacijo pravic in ne za razvoj pokojnin in invalidskega zavarovanja. 

Ker zakon opredeljuje temeljne pravice za vso Jugoslavijo, naj bo v 24. čle- 
nu zapisan tudi najvišji odstotek pokojnine od povprečnega osebnega dohodka, 
da med republikami ne bo različen. 

K 28. členu: Ni jasno, ali se starostna pokojnina na začetku usklajuje s po- 
rastom nominalnih osebnih dohodkov tudi tistim upokojencem, ki jim je bila 
pokojnina odmerjena po osebnem dohodku zadnjega leta. 

K 31. členu: Združeno delo materialno in strokovno ni pripravljeno, da bi 
že v letu 1982 pristopilo k realizaciji tega člena. Predlagamo, da se določi 
ustrezen rok, v katerem bodo organizacije združenega dela morale začeti ures- 
ničevati določbe tega člena. 

K 35. členu in v povezavi s 15. členom: Iz zakona ni razvidno, v kakšnem 
obsegu je mišljena prekvalifikacija, ali v večjem ali manjšem obsegu kot doslej. 
Določeno naj bi bilo, koliko naj traja prekvalifikacija, če delavec izobraževanja 
za prekvalifikacijo ne opravi uspešno v za to predvidenem roku, koliko časa 
vztrajati pri takem šolanju in ga financirati. 

K 41. členu: Določi naj se, po kateri starosti sta vdova oziroma vdovec 
upravičena do družinske pokojnine, da bo to enotno za vso Jugoslavijo. 

K 46. členu: V 4. odstavku naj se črta beseda »lahko«, da se bodo skupnosti 
sporazumele za enoten seznam telesnih okvar in da ne bo ista okvara v eni 
republiki ocenjena drugače kot v drugi. 

K 63. členu: V predlogu gradiva za 3. konferenco Zveze sindikatov Slovenije 
je zapisano, da naj bi se v zavarovalno dobo štel tudi vojaški rok nad 15 me- 
secev.^ Ta določba bi sodila smiselno v 63. člen v primeru, da bi to določilo bilo 
mogoče realizirati v okviru veljavnih stopenj. 

Poleg tega predlagamo, da se v 63. člen vključi tudi določba, naj se v de- 
lovno dobo šteje tudi delo na mladinskih delovnih akcijah do leta 1957, brez 
dosedanje omejitve, da se mora brigadir v šestih mesecih zaposliti, sicer se 
mu sodelovanje pri akciji ne šteje v delovno dobo. S tako omejitvijo so namreč 
prikrajšani vsi tisti, ki so se šolali in se seveda po akciji niso zaposlili. 

K 68. členu: Določijo naj se pogoji, pri katerih se delovna doba šteje s po- 
večanjem. 

K 70. členu: Podpiramo alternativo. (Črtati pogoj pet let.) Delovna doba 
naj se beneficira od trenutka nastanka invalidnosti in ne šele čez pet let. 
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K 72. členu: Podpiramo alternativo. Bolj natančno naj se opredeli, kaj po- 
meni »pretežni del zavarovalne dobe« iz drugega odstavka. 

K 82. členu: Zavzemamo se za to, da se med republikami poravnajo vse 
pokojnine tako, kot je bilo zapisano doslej, pa se ni izvajalo, ali pa naj se 
pokojnine sploh ne poravnavajo. Hvala lepa. 

Predsedujoči Branko Koz a mernik: Razpravljala bo tovarišica Dra- 
ga Žagar, gospodarsko področje, 35. okoliš, Ljubljana-Bezigrad. Ker so stališča 
te skupine že zajeta v prejšnjih razpravah, jih bo posredovala v pismeni ob li. i. 

Besedo ima tovariš Franc Gračner, gospodarsko področje, 23. okoliš, Krško. 

Franc Gračner: Tovariš predsedujoči, tovarišice in tovariši delegati! 
Tudi naša stališča so enaka stališčem, ki so jih posredovali razpravljalci pred 
menoj, zato jih oddajam v pisni obliki. 

Predsedujoči Brane Kozamernik: Hvala. Besedo ima tovariš Vinko 
Strgar, gospodarsko področje, 11. okoliš, Kranj. 

Vinko Strgar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Sku- 
pina delegatov, ki je obravnavala osnutek zakona o temeljnih pravicah iz pokoj- 
ninskega in invalidskega zavarovanja, je pripravila pripombe, ki pa se pokrivajo 
s tem, kar je bilo danes o tem zakonu že rečeno. 

Zato bom te pripombe oddal v pisni obliki. Opozoril bi, da se razhajamo 
samo pri mnenju glede upoštevanja služenja vojaškega roka v JLA. Naš predlog 
ie da se v 63. členu doda nova 3. točka, ki naj se glasi: »na služenju vojas ega 
roka nad 24 mesecev«. Menimo, da bi predlaganih 15 mesecev ne zdrzalo to, 
kar je bilo rečeno. Ko bomo obravnavali izplačila glede nadomestil, bomo ver- 
jetno v velikih težavah. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Kdo še želi razpravljati? Ob- 
veščam vas, da delegat 9. okoliša, Celje, področje prosvete in kulture, daje 
razpravo pisno. 

Razpravljal pa bo tovariš Ciril Grilj, delegat iz Kamnika. 

Ciril Grilj: Oddal bom svojo razpravo. Dajem le pripombo k 27. členu, 
kjer naj se v tretji vrsti črta beseda »lahko«. Predlagamo, da naj bi bil naj- 
višji in najnižji znesek pokojnine predpisan z zveznim zakonom. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Kdo še želi besedo? Tovariš 
Tomislav Majer, 1. okoliš, Celje. 

Tomislav Majer: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Tudi naša skupina daje razpravo v pisni obliki, saj so pripombe enake, 
kot so bile že doslej posredovane. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Besedo ima tovarišica Ela 
Ulrih-Atena, delegatka iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFRJ. 

Ela Ulrih-Atena: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Pravzaprav ne bi bilo treba, da se posebej oglašam k razpravi, ker so vse pri- 
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pombe k osnutku zakona skrbno zapisane, obdelane in pripravljene za naše na- 
daljnje delo, ki nas čaka v zvezni Skupščini. 

V imenu delegatov iz republike Slovenije moram reči, da bomo vse pri- 
pombe in predloge, ki so dani z osnutkom zakona, skušali uveljaviti. Zavzemali 
se bomo, da se te pripombe vnesejo v ustrezna določila zakona. Posebej se bomo 
zavzeli za to, da zvezna Skupščina s tem zakonom ne bi prekoračila pooblastil, 
ki jih ima po ustavi. To pomeni, da bomo ostali v mejah urejanja temeljev 
sistema, da pa vse drugo prepuščamo skupščinam republik in pokrajin, da ure- 
dijo to s svojimi zakoni. 

V vsem tem zadnjem mandatu smo se delegati močno prizadevali, da bi 
v zakon vgradili vse tiste zahteve, ki so prisotne v družbi, namreč da mora 
pokojninski sistem odražati minulo delo delavca, ki ga je dal v času, ko je bil 
aktiven delavec in ki ga je dal za razvoj proizvajalnih sredstev, za dvig pro- 
duktivnosti dela in za povečanje družbenega dohodka. Žal pri tem nismo bili 
najbolj uspešni. Čeprav je bila dana ocena, da ta zakonski osnutek ne prinaša 
novosti, menim, da je v temeljnih določbah vendarle nov. Opredeljuje namreč 
pokojnino kot ekonomski odnos, kot pravico upokojenca, da na starost dobiva 
dohodek, čeprav izražen na drug način. Vendarle je to še vedno dohodek, ki ga 
dobiva zdaj pač samo še iz minulega ne pa več živega dela. 

Kolikor je bilo mogoče, smo to vgradili. Znašli smo se pa pred velikimi 
težavami zaradi tega, ker še nimamo zakona, ki bi celovito urejal pravice de- 
lavcev iz minulega dela. Tudi ta zakon je obtičal iz enakih razlogov kot pokoj- 
ninski zakon, ker namreč nimamo temeljnih podatkov in ker nimamo ustreznih 
meril, s katerimi bi vrednotili, koliko je posamezen delavec dal k razvoju pro- 
izvajalnih sil, k razvoju produktivnosti dela in k povečanju družbenega dohodka. 
Ker pa je pokojnina osebna pravica, bi morali seveda ugotoviti tudi osebni pri- 
spevek. Se vedno se tudi živo delo vrednoti predvsem skozi osebni dohodek. 
Zato smo bili v izpeljavah pravzaprav prisiljeni celotni sistem bolj ali manj 
nasloniti na osebni dohodek. Najbrž pa je treba, pa čeprav samo z uvodnimi 
temeljnimi določbami, vse uporabnike zakona in vse tiste, ki na osnovi tega 
zakona pridobivajo določene pravice, prisiliti v to, da bomo iskali v bodoče bolj 
zanesljiva merila, kakšen prispevek je kdo v svoji aktivni dobi dal in da bo na 
tej osnovi seveda sprejemal dohodek tudi potem, ko ne bo več aktiven delavec. 

,J^ar komo mogli, bomo tu še storili. Menim pa, da so zelo pomembna tudi 
stališča republiških in pokrajinskih skupščin. V jugoslovanskem prostoru mo- 
ramo poleg vsega drugega računati tudi z velikimi razlikami med republikami 
in pokrajinama, zaradi česar je ta naloga bila še težja kot je morda videti s sta- 
lišča republike Slovenije. v 

Glede zahtev po podaljšanju javne razprave bi želela vliti nekaj realizma, 
pridružiti tudi nekaj kritike našega načina dela. V vseh štirih letih, kar sem 
delegat v Zvezni skupščini, me spremlja to, da so roki za javne razprave pre- 
kratki, hkrati pa beležimo pojav, da se k javni razpravi pristopi ob izteku roka, 
ki je določen za javno razpravo. V prvi polovici obdobja, določenega za javno 
razpravo, se običajno ničesar ne stori. 

Podobno je bilo tudi tokrat. Osnutek zakona je bil že 8. decembra sprejet 
v Zveznem zboru in takrat dan v javno razpravo. Naš delegatski Poročevalec 
je objavil celotno besedilo zakona in ga je tako dobilo 135 tisoč delegatov. Toda 
intenzivne razprave so se začele šele proti koncu roka. 

Kljub temu pa menim, da so to vendarle formalni razlogi. Če bi obstajali 
tehtni razlogi, da bi glede kritičnih pripomb, ki jih je v Sloveniji dala dosedanja 
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razprava, mogli kaj narediti, če podaljšamo javno razpravo, menim, da bi to 
morali za vsako ceno storiti. Vprašanje pa je, ali to moremo in ali to pomeni, 
da se bo celotno kolo, ki je bilo sedaj utečeno za to.^da so se pripombe zbrale 
in uredile, še enkrat pognalo in ali se bo na tak način še enkrat razpravljalo 
o isti materiji. Verjetno ne bomo dobili nobenega novega gradiva, razen tega, 
kar je bilo že napisanega v telesih, ki so doslej razpravljala o tem. Dvomim, da 
bi bil trud, ki bi ga vložili in stroški, ki bi jih vložili v to, poplačani z rezultati, 
ki bi jih dosegli. Najbrž bi bilo bolje, da razpravo sedaj zaključimo, posebej še, 
ker je zaključena tudi v vseh telesih slovenske Skupščine, pa tudi v drugih 
samoupravnih organih in v Socialistični zvezi kot fronti družbenopolitičnih 
organizacij. 

Nekaj kvalitetno novega, kar bi pomagalo pri izpeljavah zveznega zakona, ne 
bi dobili, če za en mesec razpravo podaljšamo. O tem me toliko bolj prepričuje 
tudi dejstvo, ker se ta zakon pripravlja že osem let. Osem let so ga pripravljali 
strokovnjaki, družbeni delavci in politični delavci, pri čemer so se intenzivno 
vključevale tudi posamezne organizacije združenega dela, da bi našli bolj določna 
merila za zakon. Kljub temu pa nismo bili bolj uspešni od tega, kar je lahko po- 
nudila komisija Zveznega zbora in je Zvezni zbor sprejel za osnovo. 

Zato menim, da kljub kritičnim pripombam, da je bil rok kratek, ne bi za- 
htevali, da se rok za razpravo podaljša, ampak da se zakon dogradi in dopolni 
z danimi pripombami in sprejme. Pri tem je zakonodajalcu vedno odprta mož- 
nost, da zakon dopolnjuje. Menim namreč, da bo ta zakon vsekakor treba še 
dopolnjevati, posebej še, ker bo razprava o tej problematiki kontinuirano tekla 
še vse dotlej, kot je rekel tovariš Benčina, da bo sprejet republiški zakon in da 
bodo sprejeti ustrezni samoupravni akti. Vse dotlej bo javna razprava tekla in bo 
po mojem prepričanju vse bolj kvalificirana, manj splošna in vse bolj konkretna. 
Kajti splošna načela so nam prej ko slej vsem jasna, manjka nam pa operativ- 
nih rešitev. Za te rešitve pa obstaja možnost, da jih vgradimo v republiške za- 
kone in pozneje v samoupravne akte. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Zeli še kdo razpravljati? 
(Nihče.) Zaključujem razpravo. 

Obveščam vas, da je Družbenopolitični zbor na današnji seji obravnaval 
osnutek zakona o temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavaro- 
vanja na podlagi 297. člena poslovnika in sprejel mnenje v predlaganem be- 
sedilu z naslednjimi spremembami in dopolnitvami: 

V točki 1. v drugi vrsti se beseda »dosledno« črta. 
Na koncu 2. točke naj se doda nov odstavek, ki se glasi: »Zakon bi moral 

omogočiti uveljavljanje saj takšnih rešitev in s tem odpirati možnost za po- 
stopno izpeljavo načel minulega dela.« 

V 3. točki se v drugi vrsti za besedo »izjemo« postavi pika, črta pa se be- 
sedilo: »ko z organiziranimi prizadevanji za humanejše delovne razmere ni mo- 
goče odpraviti negativnih vplivov, ki povzročajo potrebe po predčasnem upo- 
kojevanju«. 

V 6. točki naj se v tretji vrsti za besedico »se« doda beseda »širše«. 
V 7. točki se v peti vrsti črta »IOP« za »RK SZDL Slovenije« se vstavi 

vejica in doda »RS ZS Slovenije«. 
Predlagam, da te spremembe in dopolnitve k predlogu mnenja sprejmemo. 

Predlagam še, da na koncu 7. točke dodamo še tole besedilo: »in predloge, pri- 
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pombe in stališča, ki izhajajo iz razprav delegatov na sejah zborov in iz drugih 
prispevkov delegatov, ki so bili v pisni obliki predloženi zborom.« 

Se strinjate s tem? (Da.) Predlagam, da preidemo na glasovanje. Na glaso- 
vanje dajem predlog mnenja s spremembami, ki jih predlaga Družbenopolitični 
zbor in z dopolnitvijo k 7. točki. Kdor je za takšno mnenje, naj prosim glasuje! 
(115 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (10 delegatov.) Se je kdo vzdržal? 
(Dva delegata.) 

Ugotavljam, da je predlagano mnenje sprejeto z večino glasov. 

Prehajamo na 17. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o ratifikaciji sporazuma o uporabi VII. člena splošnega sporazuma o carinah in 
trgovini in protokola k sporazumu o uporabi VII. člena splošnega sporazuma 
o carinah in trgovini, ki ga je predložil Zbor republik in pokrajin Skupščine 
SFR Jugoslavije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je predložil stališča, ki ste jih prejeli 
z dopisom z dne 13. 1. 1982. K predlogu zakona ste prejeli predlog odloka o so- 
glasju k predlogu zakona, o katerem bomo glasovali. 

Zeli predstavnik delegacije besedo? (Ne želi.) Zeli besedo predstavnik 
Izvršnega sveta? (Ne želi.) Vprašujem tudi poročevalce delovnih teles, ali želijo 
besedo? (Ne želijo.) Zeli kdo razpravljati? (Ne želi.) 

Prehajamo na glasovanje. Na glasovanje dajem predlog odloka o soglasju 
k predlogu zakona o ratifikaciji sporazuma o uporabi VII. člena splošnega spo- 
razuma o carinah in trgovini in protokola k sporazumu o uporabi VII. člena 
splošnega sporazuma o carinah in trgovini 

Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (118 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Dva delegata.) Se je kdo vzdržal? (Dva delegata.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o soglasju k predlogu zakona o ratifika- 
ciji sporazuma o uporabi VII. člena splošnega sporazuma o carinah in trgovini 
in protokola k sporazumu o uporabi VII. člena splošnega sporazuma o carinah 
in trgovini sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 18. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o spremembi in dopolnitvi zakona o zagotovitvi sredstev za financiranje investi- 
cijskih del v dolini reke Beli Drim, ki ga je predložil Zbor republik in pokrajin 
Skupščine SFR Jugoslavije. 

Z dopisom z dne 13. 1. 1982 ste prejeli poročilo delegacije v Zboru republik 
in pokrajin Skupščine SFRJ o poteku usklajevanja osnutka zakona in z dopisom 
z dne 18. 1. 1982 predlog odloka o soglasju k predlogu zakona. 

Danes ste prejeli stališče Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in poročilo 
Zakonodajno-pravne komisije. 

Zeli predstavnik delegacije besedo? (Ne želi.) Zeli besedo predstavnik Iz- 
vršnega sveta? (Ne želi.) Želijo besedo poročevalci delovnih teles? (Ne.) Zeli 
kdo razpravljati? (Ne.) 

Prehajamo na glasovanje. Na glasovanje dajem predlog odloka o soglasju 
k predlogu zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o zagotovitvi sredstev 
za financiranje investicijskih del v dolini reke Beli Drim. Kdor je za predlog 
odloka, naj prosim glasuje! (105 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (6 delegatov.) 
Se je kdo vzdržal? (9 delegatov.) 
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Ugotavljam, da je predlog odloka o soglasju k predlogu zakona o spre- 
membi in dopolnitvi zakona o zagotovitvi sredstev za financiranje investicijskih 
del v dolini reke Beli Drim sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 19. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o kritju obresti in drugih stroškov iz naslova zadolžitve Narodne banke Jugo- 
slavije v tujini za zagotovitev likvidnosti Jugoslavije v plačilih s tujino, ki ga 
je predložil Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ. 

Z dopisom z dne 13. 1. 1982 ste prejeli poročilo delegacije v Zboru republik 
in pokrajin Skupščine SFRJ o poteku usklajevanja osnutka zakona in z dopisom 
z dne 18. 1. 1982 predlog odloka o soglasju k predlogu zakona. 

Danes ste prejeli stališče Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, poročilo 
Zakonodajno-pravne komisije in predlog stališč in predlogov Družbenopolitič- 
nega zbora, ki predlog zakona obravnava kot zainteresirani zbor. 

Vprašujem predstavnika delegacije, ali želi besedo? (Ne.) Zeli besedo Pred- 
stavnik Izvršnega sveta? (Ne.) Želijo besedo poročevalci delovnih teles? (Ne.) Zeli 
kdo razpravljati? (Ne javi se nihče.) 

Prehajamo na glasovanje. Na glasovanje dajem predlog odloka o soglasju 
k predlogu zakona o kritju obresti in drugih stroškov iz naslova zadolžitve Na- 
rodne banke Jugoslavije v tujini za zagotovitev likvidnosti Jugoslavije v pla- 
čilih s tujino. 

Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (118 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Trije delegati.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o soglasju k predlogu zakona o kritju 
obresti in drugih stroškov iz naslova zadolžitve Narodne banke Jugoslavije v 
tujini za zagotovitev likvidnosti Jugoslavije v plačilih s tujino sprejet z večino 
glasov. 

Prehajamo na 20. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o ratifikaciji sporazuma o tehničnih ovirah pri trgovanju, ki ga je predložila 
Skupščina SFR Jugoslavije. 

Z dopisom z dne 18. 1. 1982 ste prejeli predlog odloka o soglasju, o katerem 
bomo glasovali in danes na klop stališče Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
in poročilo Zakonodajno-pravne komisije. 

Vprašujem predstavnika delegacije, ali želi besedo? (Ne želi.) Zeli besedo 
predstavnik Izvršnega sveta? (Ne želi.) Želijo besedo poročevalci delovnih teles? 
(Ne želijo.) Zeli kdo razpravljati? (Ne javi se nihče.) 

Prehajamo na glasovanje. Na glasovanje dajem predlog odloka o soglasju 
k predlogu zakona o ratifikaciji sporazuma o tehničnih ovirah pri trgovanju. 
Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (115 delegatov glasuje za.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o soglasju k predlogu zakona o ratifi- 
kaciji sporazuma o tehničnih ovirah pri trgovanju sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 21. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o obdavčevanju proizvodov in storitev 
v prometu, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Zbor republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ. 

Osnutek zakona so prejeli vodje skupin delegatov za delegate, ki se ude- 
ležujejo današnje seje zbora. Vodje skupin so prav tako prejeli poročila Odbora 
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za finance in Zakonodajno-pravne komisije in stališče Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije. 

Danes ste prejeli predlog sklepa, ki je pripravljen na podlagi vseh razprav 
o osnutku zakona. 

Poročevalce delovnih teles, predstavnika delegacije in predstavnika Izvrš- 
nega sveta prosim, da spremljajo razpravo in na podlagi razprave predlagajo 
morebitne spremembe predloga sklepa. 

Preden začnemo z obravnavo te točke dnevnega reda, vas moram opozoriti, 
da je osnutek zakona strogo zaupne narave, zato prosim, da to upoštevate in 
da se predstavniki sredstev javnega obveščanja ravnajo v skladu z določbo 
430. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Prehajamo na 22. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o spremembi in dopolnitvi zakona o zadolžitvi Narodne banke Jugoslavije v tu- 
jini za zagotovitev likvidnosti Jugoslavije v plačilih s tujino, ki ga je predložil 
Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ. 

K osnutku zakona so vodje skupin delegatov prejeli dopolnitev obrazložitve 
osnutka zakona in poročilo medrepubliškega komiteja za finance. 

Danes ste prejeli stališče Izvršnega sveta Skupščine, poročilo Zakonodajno- 
pravne komisije in predlog sklepa, ki je pripravljen na podlagi vseh dosedanjih 
razprav o tem osnutku zakona. 

Tudi v tem primeru prosim poročevalce delovnih teles, predstavnika obeh 
delegacij in predstavnika Izvršnega sveta, da spremljajo razpravo in če bo po- 
trebno, predlagajo morebitne spremembe predloga sklepa. 

želi predstavnik delegacije besedo? (Ne.) Želi besedo predstavnik Izvrš- 
nega sveta? (Ne.) Želijo poročevalci delovnih teles besedo? (Ne želijo.) Zeli kdo 
razpravljati? (Ne.) 

Prehajamo na glasovanje. Na glasovanje dajem predlagani sklep. Kdor je 
za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (105 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (5 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (4 delegati.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 23. točko dnevnega reda, to je na osnutek odloka 
o sprejetju sprememb in dopolnitev družbenega plana Jugoslavije za obdobje 
1981—1985 in o določitvi rokov za predložitev osnutka in predloga sprememb 
tega plana Skupščini SFRJ, ki ga je predložil Zbor republik in pokrajin Skup- 
ščine SFRJ. 

Danes ste k osnutku prejeli pripombe Izvršnega sveta Skupščine, poročilo 
Zakonodajno-pravne komisije in spremembe in dopolnitve Zveznega izvršnega 
sveta k osnutku odloka, ki jih je predložil Zbor republik in pokrajin Skupščine 
SFRJ. 

Prav tako ste prejeli k osnutku odloka predlog sklepa, ki je pripravljen 
na podlagi vseh dosedanjih razprav o osnutku odloka. 

Poročevalce delovnih teles, predstavnika delegacije in predstavnika Izvrš- 
nega sveta prosim, da spremljajo razpravo in če bo potrebno, predlagajo tudi 
spremembo predloženega sklepa. 

Želi predstavnik delegacije besedo? {Ne želi.) Zeli besedo predstavnik Iz- 
vršnega sveta? (Da.) Besedo ima tovariš Živko Pregl, direktor Zavoda SR Slo- 
venije za družbeno planiranje. 
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2 i v k o Pregl: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Že 
v analizi družbenoekonomskega razvoja v prvem letu izvajanja srednjeročnega 
plana, zlasti pa ob razpravah o razvojni resoluciji za letošnje leto, smo ugo- 
tavljali, da so se bistveno zaostrile nekatere osnovne predpostavke razvoja. 
V ospredju so problemi ekonomskih odnosov s tujino, ki v veliki meri odražajo 
dosedanji avtarkičen in ekstenziven razvoj v okvirih, ki so presegali ma- 
terialne možnosti jugoslovanskega gospodarstva. 

Predsedstvo SFRJ je zato sklenilo, da naj plačilna in devizna bilanca Jugo- 
slavije postaneta odločilni okvir razvoja v naslednjem srednjeročnem obdobju 
in na tej osnovi sprejelo usmeritev za odločnejšo krepitev izvozne usmeritve 
združenega dela. Z zmanjšanjem stopnje zadolženosti ter deficita plačilne bi- 
lance bodo zmanjšana razpoložljiva sredstva v razvojnih prioritetah, v smeri 
krepitve izvozne sposobnosti. 

Predlagani odlok o spremembah in dopolnitvah družbenega plana Jugosla- 
vije za obdobje 1981—1985 in določitvi rokov za te spremembe pomeni formalni 
začetek tega postopka. 

Izvršni svet je obravnaval predlog odloka ter sprejel stališča in pripombe, 
ki ste jih dobili danes na klop. Stališča smo uskladili tudi z delegacijo Skup- 
ščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ. 

Menimo, da je potrebno odlok čimprej sprejeti. Hkrati pa predlagamo, da 
Skupščina Jugoslavije ob sprejemu odloka sprejme tudi smernice ali sklepe, 
ki bi povzeli stališča komisije zveznih družbenih svetov za vprašanja ekonom- 
ske stabilizacije. Tako bi ob sprejetju definirali smeri in okvire sprememb 
planskih dokumentov, kar bi prispevalo k bolj usklajenemu delovanju vseh 
nosilcev planiranja, k poenotenju smeri sprememb in prilagajanju planskih 
nalog materialnim možnostim. 

Glede na vzroke sedanjih gospodarskih problemov, ki narekujejo tudi spre- 
membe planskih dokumentov, je nujno jasno izpostaviti, da te spremembe ne 
pomenijo le krčenje razvojnih prioritet, ampak zahtevajo tudi nekatere spre- 
membe v zasnovi razvoja in obnašanju vseh njegovih nosilcev. Celoten postopek 
sprememb in dopolnitev plana bi moral potekati v skladu z načeli zakona o te- 
meljih sistema planiranja in se zaključiti v rokih, ki bi zagotavljali, da bodo 
spremembe ustrezno vključene v pripravo resolucije za leto 1983. 

Zato predlagamo, da Zvezni izvršni svet predloži Skupščini SFRJ v obrav- 
navo osnutek sprememb in dopolnitev družbenega plana Jugoslavije do konca 
junija, predlog sprememb in dopolnitev pa do konca septembra 1982. Roki, ki 
jih predlagamo, so torej krajši od tistih, ki so razvidni iz teleksa, ki je bil danes 
razdeljen delegatom na klop in v katerih Zvezni izvršni svet predlaga Skupščini 
SFRJ oblikovanje predloga sprememb družbenega plana Jugoslavije do konca 
novembra letos. 

Na osnovi predloga zveznega odloka je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
pripravil osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah družbenega plana Slo- 
venije, ki ga boste obravnavali na naslednji seji zbora. Pripravljamo nove ocene 
razvojnih okvirov za srednjeročno obdobje in druge osnove za spremembe 
planskih dokumentov v republiki. 

Ob tem je potrebno posebej izpostaviti dejavnost podpisnikov dogovora 
o temeljih družbenega plana naše republike, ki v skladu s sklepi Skupščine 
ob sprejemu resolucije poleg svojih nalog za leto 1982 pripravljajo tudi predloge 
za spremembe tega dogovora. Tako ocenjujemo, da se je v naši republiki ta 
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postopek vsebinsko že pričel v okviru izvajanja nalog letošnje resolucije in bo 
potekal v skladu z usmeritvami in roki, ki so predloženi Zvezni skupščini. 

Izvršni svet predlaga zboru, da pooblasti delegacijo SR Slovenije v Zboru 
republik in pokrajin, da sprejme predlagani odlok in pri tem uveljavi pred- 
lagane dopolnitve oziroma pripombe. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Tovariš Pregl, ali je sklep 
v predloženem besedilu v redu? (Da.) 

Želijo poročevalci delovnih teles besedo? (Ne želijo.) 
Prehajamo na razpravo. Želi kdo razpravljati? (Nihče.) 
Prehajamo na glasovanje. Na glasovanje dajem predlagani sklep. Kdor je 

za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (99 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(7 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 24. t o č k o dnevnega reda, to je na osnutek odloka 
o valorizaciji sredstev, ki so jih republike in avtonomni pokrajini vplačale za 
leto 1980 za odpravo posledic katastrofalnega potresa, ki je prizadel območje 
Socialistične republike Črne gore v letu 1979, ki ga je Skupščini SR Slovenije 
predložil Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ. 

Z dopisom z dne 13. 1. 1982 ste prejeli stališča Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije in danes na klop poročilo Zakonodajno-pravne komisije. Prav tako 
ste danes prejeli predlog sklepa k osnutku odloka, ki je pripravljen na podlagi 
vseh dosedanjih razprav o tem osnutku odloka. Prosim poročevalce delovnih 
teles, predstavnika delegacije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ 
in predstavnika Izvršnega sveta naše Skupščine, da spremljajo razpravo in na 
podlagi razprave predlagajo morebitne spremembe predloga sklepa. 

Zeli predstavnik delegacije besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Rudi Kro- 
pivnik, predstavnik delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in po- 
krajin Skupščine SFR Jugoslavije. 

Rudi Kropivnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
V predlogu sklepa, ki ste ga dobili, ni predloga, da se delegacija pooblašča, da da 
soglasje k predlogu odloka, ko bo le-ta usklajen. Se pravi, da se s temi predlaga 
dvofazni postopek. V Odboru za finance, kjer je bila razprava o tem odloku, 
pa je bilo dogovorjeno, da delegacija dobi to pooblastilo. Zato predlagamo, da 
se sklep dopolni in to iz dveh razlogov. Dvofazni postopek v Zboru republik in 
pokrajin se poredko uporablja. Skupščina SR Slovenije je v glavnem vztrajala 
na dvofaznem postopku le pri kakšnih res zelo pomembnih vprašanjih, ki imajo 
hujše materialne posledice. 

Ta odlok bi morali že sprejeti. Na podlagi tega odloka bodo namreč do- 
ločene obveznosti republikam in avtonomnim pokrajinam do republike Črne 
gore v zvezi s potresom. Tako kot vsi ostali tudi mi želimo čim preje vedeti, 
kakšna bo naša obveznost. S tem pa da bi vztrajali na dvofaznem postopku, 
bi bil odlok sprejet mesec dni pozneje. Sele takrat bi lahko začeli izvajati po- 
stopek. Zato predlagam, da se predlog sklepa dopolni z naslednjim besedilom: 

»Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije, da v skladu z drugim 
odstavkom 300. člena ustave SFR Jugoslavije da v imenu Skupščine SR Slo- 
venije soglasje k predlogu odloka.« Hvala lepa! 
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Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Vprašujem predstavnika Iz- 
vršnega sveta, kaj misli o tem? Se strinja? (Da.) Potem predlagam, da s to 
dopolnitvijo sprejmemo predlog sklepa. 

Prehajamo na glasovanje. Na glasovanje dajem predlagani sklep z dopol- 
nitvijo, ki jo je predlagal tovariš Rudi Kropivnik. Kdor je za predlagani sklep, 
naj prosim glasuje! (119 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (4 delegati.) Se je 
kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep z dopolnitvijo sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 25. točko dnevnega reda, to je na osnutek do- 
govora o zagotavljanju sredstev za premostitev razlik, nastalih zaradi različnih 
pogojev vpisa posojil in plasmajev sredstev Sklada federacije za kreditiranje 
hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin, 
ki ga je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Želi predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Rudi 
Šepič, član Izvršnega sveta in republiški sekretar za finance. 

Rudi Šepič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije je osnutek dogovora predložil Skupščini SR Slo- 
venije v obravnavo in sprejem. Obveznost dogovora o zagotovitvi sredstev za 
premostitev razlik med plačili posojila in plasmaji sredstev Sklada federacije 
je določena s točko 128. družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1981—1985. 

Stališča k dogovoru so republike in avtonomni pokrajini usklajevale v med- 
republiškem komiteju za področje financ. V postopku usklajevanja je SR Slo- 
venija ves čas vztrajala pri točni in korektni opredelitvi vračila sredstev, ki se 
zagotavljajo po tem dogovoru. Tako stališče SR Slovenije je medrepubliški 
komite za področje financ na svoji 66. seji, dne 21. januarja 1982, tudi sprejel. 
Usklajeni novi 5. člen se torej glasi: »Udeleženci tega dogovora se strinjajo, 
da se jim bodo sredstva, ki jih zagotavljajo za premoščanje razlik, nastalih 
zaradi različnih pogojev vpisa posojil in plasmajev sredstev Sklada federacije, 
vrnila v letih, v katerih bodo odplačila posojila od manj razvitih republik in 
avtonomnih pokrajin večja od obveznosti sklada federacije do vplačnikov po- 
sojila, in sicer sorazmerno z zagotovljenimi sredstvi za premoščanje teh razlik. 

Sklad federacije bo republikam in avtonomnima pokrajinama izdal potrdilo 
za znesek letno vplačanih sredstev za premoščanje nastalih razlik, ki se bodo 
vrnila v skladu z določbami prvega odstavka tega člena. 

Udeleženci dogovora se strinjajo, da potrdilo iz drugega odstavka tega člena 
vsebuje naslednje elemente: oznako, da je potrdilo, naziv in sedež izdajatelja 
potrdila, naziv in sedež družbene pravne osebe, na katero se potrdilo glasi, 
pogoj, da ise za ta sredstva ne plačuje obresti ali druga nadomestila, način in 
rok vračanja, da bo sklad ta sredstva doznačil na žiro račun družbeni pravni 
osebi, na katero se glasi potrdilo v roku največ 10 let od leta, za katero se izdaja 
potrdilo, mesto in datum izdaje potrdila ter podpis pooblaščene osebe izdajatelja 
potrdila«. 

Ni še mogoče zagotoviti, da bodo skupščine ostalih republik in obeh avto- 
nomnih pokrajin sprejele dogovor v besedilu, kakršno bo z dopolnjenim 5. čle- 
nom predloženo. V primeru, da vse skupščine republik in avtonomnih pokrajin 
ne bodo soglašale s predloženim osnutkom, bo Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije primoran dogovor ponovno predložiti v obravnavo Skupščini. Hvala lepa! 

6* 
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Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Želijo poročevalci delovnih 
teles besedo? (Ne želijo.) 

Prehajamo na razpravo. Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) Predlagam zboru, 
da sprejme naslednji sklep: 

1. Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije sprejema osnutek do- 
govora o zagotavljanju sredstev za premostitev razlik, nastalih zaradi raz- 
ličnih pogojev vpisa posojil in plasmajev sredstev Sklada federacije za kredi- 
tiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih 
pokrajin. 

2. Pooblašča se Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, da v usklajevalnem 
postopku o dogovoru o zagotavljanju sredstev za premostitev razlik, nastalih 
zaradi različnih pogojev vpisa posojil in plasmajev sredstev Sklada federacije 
za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in avto- 
nomnih pokrajin, uveljavlja pripombe in stališča delovnih teles zbora in Skup- 
ščine. 

Zeli kdo o tem predlogu sklepa razpravljati? (Ne želi.) Če ne, prehajamo 
na glasovanje. Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (117 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (4 delegati.) Se je kdo vzdržal? (Dva delegata.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 26. točko dnevnega reda, to je na osnutek do- 
govora o posebnih ukrepih za uresničitev politike najhitrejšega razvoja So- 
cialistične avtonomne pokrajine Kosovo v obdobju 1981—1985, ki ga je pred- 
ložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Z dopisom z dne 8. 1. 1982 ste k osnutku dogovora prejeli stališča Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije. V zvezi s tem dogovorom naj pojasnim, da ga 
sprejemajo Zvezni izvršni svet in izvršni sveti republik in avtonomnih pokrajin. 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je predložil dogovor Skupščini SR Slo- 
venije z namenom, da zavzame stališče glede pripomb k 25. in 26. členu do- 
govora. 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Vprašujem poročevalce 
delovnih teles, ali želijo besedo? (Ne.) Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) 

Predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 
Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije soglaša s pripombami Iz- 

vršnega sveta Skupščine SR Slovenije k 25. in 26. členu dogovora o posebnih 
ukrepih za uresničitev politike najhitrejšega razvoja SAP Kosovo v obdobju 
1981—1985, ki so razvidne iz dopisa Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
z dne 7. 12. 1981 in 5. 1. 1982. 

Zeli kdo o tem predlogu sklepa razpravljati? (Nihče.) Kdor je za predlagani 
sklep, naj prosim glasuje! (115 delegatov glaisuje za.) Je kdo proti? (5 delegatov.) 
Se je kdo vzdržal? (Trije delegati.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 27. točko dnevnega reda, to je na volitve in ime- 
novanja. 

1. Predlog odloka o razrešitvi in imenovanju namestnika predsednika Re- 
publiškega komiteja za mednarodno sodelovanje je predložila Komisija za vo-j 
litve, imenovanja in administrativne zadeve na predlog Izvšnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije. 

Predlog odloka ste prejeli. Zeli kdo o njem razpravljati? (Nihče.) 
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Prehajamo na glasovanje. Na glasovanje dajem predlog odloka o razrešitvi 
in imenovanju namestnika predsednika Republiškega komiteja za mednarodno 
sodelovanje. Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (124 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o razrešitvi in imenovanju namestnika 
predsednika Republiškega komiteja za mednarodno sodelovanje soglasno sprejet. 

S tem je Dušan Brglez razrešen dolžnosti namestnika predsednika Republi- 
škega komiteja za mednarodno sodelovanje, Cvetka Selšek pa imenovana za 
namestnico predsednika Republiškega komiteja za mednarodno sodelovanje. 

2. Predlog odloka o imenovanju namestnika javnega tožilca Višjega jav- 
nega tožilstva v Mariboru je predložila Komisija za volitve, imenovanja in 
administrativne zadeve. 

Predlog odloka ste prejeli. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je dal k 
predlogu odloka pozitivno mnenje. 

Zeli kdo o tem razpravljati? (Ne želi.) Prehajamo na glasovanje. Na gla- 
sovanje dajem predlog odloka o imenovanju namestnika javnega tožilca Višjega 
javnega tožilstva v Mariboru. Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! 
(121 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Trije delegati.) Se je kdo vzdržal? (En 
delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o imenovanju namestnika javnega tožilca 
Višjega javnega tožilstva v Mariboru sprejet z večino glasov. 

S tem je za namestnika javnega tožilca Višjega javnega tožilstva v Mari- 
boru imenovan Ivan Korošec. 

3. Predlog odloka o razrešitvi sodnika Višjega sodišča v Kopru je prav 
tako predložila Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve. 

Tudi ta predlog odloka ste prejeli. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je 
dal k predlogu odloka pozitivno mnenje. Zeli kdo o njem razpravljati? (Nihče.) 

Prehajamo na glasovanje. Na glasovanje dajem predlog odloka o razrešitvi 
sodnika Višjega sodišča v Kopru. Kdor je za predlog odloka, naj prosim gla- 
suje! (118 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o razrešitvi sodnika Višjega sodišča v 
Kopru sprejet z večino glasov. 

S tem se Danilo Sever s 1. marcem 1982 razreši dolžnosti sodnika Višjega 
sodišča v Kopru. 

4. Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve Skupščine 
SR Slovenije je Skupščini SR Slovenije predložila predlog sklepa o prenehanju 
članstva v delegaciji Zoranu Žagarju zaradi nastopa nove dolžnosti. 

Predlog sklepa ste prejeli na klop. Zeli kdo o predlogu sklepa razpravljati? 
(Ne želi.) 

Če ne, prosim, da o njem glasujemo. Kdor je za predlog sklepa, naj prosim 
glasuje! (119 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (6 delegatov.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 28. točko dnevnega reda, to je na predloge in 
vprašanja delegatov. 

Na delegatsko vprašanje skupine delegatov za gospodarsko področje, 
31. okoliš, Domžale v vezi z računalniško opremo bo odgovorila tovarišica Cvetka 
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Selšek, namestnica predsednika Republiškega komiteja za mednarodno so- 
delovanje. 

Cvetka Selšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Glede na to, da so poleg skupin delegatov za gospodarsko področje 31. okoliša, 
Domžale, delegatsko vprašanje v zvezi s problematiko najema računalniške 
opreme postavili tudi delegati skupine delegatov 16. okoliša iz Maribora, do- 
volite, da odgovorim hkrati na vprašanje delegatov iz Domžal ter na prvo vpra- 
šanje delegatov iz Maribora. 

Na drugi dve vprašanji delegatov iz Maribora bi Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije dal odgovor kasneje. 

Predsednik Emil Tomažič: Se delegati iz Maribora s tem stri- 
njate? (Da.) 

Cvetka Selšek: Na delegatsko vprašanje v zvezi z možnostmi zame- 
njave zastarele računalniške opreme v zakupu za novo moderno računalniško 
opremo daje Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naslednji odgovor: 

Razprave o možnostih najemanja računalniške opreme in njene ekonomske 
upravičenosti segajo precej let nazaj, pri čemer velja kot prelomno leto 1975, 
ko je bila objavljena nova uredba o pogojih za začasen uvoz blaga (Uradni list 
SFRJ, št. 10/75). Le-ta v seznamu blaga, ki je lahko predmet začasnega uvoza, 
ni vsebovala računalniške opreme. To pa je pomenilo, da bi uporabniki, ki so 
takšno opremo imeli že nameščeno, morali le-to vrniti najemodajalcem ali jo 
kupiti in uvoziti. Leta 1977 je bil uvoz opreme v najem urejen v sistemskih 
zakonih za področje ekonomskih odnosov s tujino, in sicer v zakonu o prometu 
blaga in storitev s tujino ter carinskem zakonu. Po teh zakonih je vsak uvoz 
opreme v najem izenačen z rednim uvozom, kar pomeni, da je zanj potrebno 
pridobiti blagovni režim, plačati carinske dajatve ter da v celoti bremeni pro- 
jekcijo plačilno-bilančnega položaja posamezne republike ali avtonomne po- 
krajine. Kot za vso ostalo opremo, ki se uvaža v najem, to velja tudi za računal- 
niško opremo. 

Stanje pri uvozu opreme v SFR Jugoslaviji je znano in v SR Sloveniji še 
posebej kritično. Tako si je tako imenovani prostor za uvoz opreme mogoče 
pridobiti le z izjemnimi napori in ponovnim tehtanjem marsikatere že sprejete 
investicijske odločitve. Iz tega razloga tudi predlog, ki ga dajejo delegati Skup- 
ščine občine Domžale, trenutno ni uresničljiv. 

Kot smo obveščeni, potekajo razprave o možnosti zamenjave zastarele ra- 
čunalniške opreme, ki je bila uvožena v najem, v okviru zveznih upravnih orga- 
nov. Te razprave še niso zaključene. Obstajajo pa predlogi, da bi v osnovi 
omogočili razrešitev problema najema za tiste organizacije združenega dela, ki 
so doslej bile v takšnih odnosih. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo zato o eventualni spremembi glede 
uvoza računalnikov v najem obvestil Skupščino SR Slovenije takoj, ko bodo 
rešitve jasno opredeljene. Do tedaj pa je zamenjava računalnikov uvoženih 
v najem za nove, mogoča le v okviru projekcije plačilno-bilančnega položaja 
Slovenije in v postopku, ki je za uvoz opreme predviden v samoupravnem 
sporazumu o tekočem deviznem režimu, sklenjenem v Samoupravni interesni 
skupnosti za ekonomske odnose s tujino SR Slovenije. 
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Izvršni svet Skupščine SR Slovenije zaradi tega tudi meni, da se je v vseh 
primerih, kjer je to le mogoče in tehnološko ter ekonomsko upravičeno, potrebno 
preusmeriti v nabavo domače računalniške opreme, kjer je proizvodnja osvojena 
in kjer je na sedanji stopnji razvoja mogoče z bistveno manj deviznega odliva 
za uvoz reprodukcijskega materiala pridobiti računalniško opremo enakovred- 
nih kapacitet in tehnoloških sposobnosti, kot jih imajo uvoženi računalniki. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Sprašujem delegate 13. oko- 
liša iz Domžal, ali so zadovoljni z odgovorom? (Da.) Na ostala vprašanja dele- 
gatov iz Maribora bo odgovorjeno na naslednji seji. 

Na delegatsko vprašanje 1. okoliša iz Celja bo prav tako odgovorjeno na 
naslednji seji. 

Našemu zboru pa je dana še delegatska pobuda 36. okoliša, Ljubljana- 
Center. Pobuda se nanaša na spremembo 4. člena zakona o določitvi stopenj 
in nekaterih olajšav za davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela 
in delovnih skupnosti v letu 1982. To pobudo bomo posredovali Izvršnemu svetu. 
Pobudo so dali tudi delegati 38. okoliša, gospodarsko področje, Ljubljana-Šiška, 
ki se nanaša na danes sprejeti zakon o zagotavljanju in usmerjanju sredstev 
intervencij v proizvodnji hrane v obdobju 1982—1985. 

Vprašujem predstavnika Izvršnega sveta, če želi na to pobudo dati od- 
govor? (Da.) Besedo ima Stanko Debeljak, namestnik republiškega sekretarja 
za finance. 

Stanko Debeljak: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Na pobudo skupine delegatov 38. okoliša, dano Izvršnemu svetu Skupščine 
SR Slovenije, da ugotovi razlike v obremenitvah osebnih dohodkov delavcev 
v združenem delu in da pripravi analizo vzrokov za razlike ter osvetli to po- 
dročje tudi s strani solidarnosti in vzajemnosti delavcev v združenem delu 
v SR Sloveniji, dajem to-le pojasnilo. 

Razlike v obremenitvah za osebne dohodke so znane in so objavljene v 
obliki prispevnih stopenj. Te razlike izhajajo iz naslednjih vzrokov: 

1. različne so prispevne stopnje za SIS družbenih dejavnosti v okviru 
občin, 

2. različni so davki iz osebnega dohodka v posameznih občinah in 
3. različni so samoprispevki, ki so jih posamezne občine ali krajevne skup- 

nosti sprejele. 
Zaradi tega so tudi tako imenovane razlike v obremenitvah osebnih do- 

hodkov. Z drugimi besedami povedano, prva dva razloga vplivata na različni 
neto osebni dohodek pri istem bruto dohodku. Stopnja samoprispevka pa zmanj- 
šuje osebni prejemek, ker se del tako imenovanega neto osebnega dohodka daje 
za potrebe, za katere je bil samoprispevek izglasovan. 

Kolikor vodja skupine vztraja pri tem, da Izvršni svet pripravi analizo 
vzrokov, potem bi odgovor dali pismeno, kolikor pa je zadovoljen z odgovorom, 
predlagam, da se razprava o tem vprašanju zaključi. 

Predsednik Emil Tomažič: Tovariš Gabrovšek, ste zadovoljni z od- 
govorom? Pisni odgovor sledi in se boste potem odločili! 

Zeli še kdo postaviti delegatsko vprašanje? (Ne.) Zaključujem to točko 
dnevnega reda. 
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Obveščam vas, da smo na današnji seji, kjer smo sprejemali končne od- 
ločitve, usklajeni z Zborom občin in Družbenopolitičnim zborom. 

Obvestiti vas moram tudi, da je Kulturna skupnost Slovenije sprejela 
amandma k 13. členu predloga zakona o Prešernovi nagradi, ki ga je predložil 
Izvršni svet, tako da lahko tudi v tem primeru ugotovimo, da smo pri tem 
zakonu usklajeni s Kulturno skupnostjo. 

S tem je dnevni red današnje seje izčrpan. Vsem se zahvaljujem za sodelo- 
vanje. Hvala lepa! 

(Seja zbora je bila končana ob 16.20.) 



73. seja 

(24. februarja 1982) 

Predsedoval: Emil Tomažič, 
predsednik Zbora združenega dela 

Pričetek seje ob 9.05. 

Predsednik Emil Tomažič: Tovarišice in tovariši delegati! Priče- 
njam 73. sejo Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije. 

Najprej bomo izvolili Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna 
vprašanja za današnjo sejo zbora in verificirali pooblastila. Zboru predlagam, 
da v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja izvolimo tele 
delegate: za predsednico Sonjo Maric, za članici pa Vito Florjančič in Ano 
Mahnič. So predlagani delegati navzoči? (Da.) Zeli o tem predlogu kdo raz- 
pravljati? (Ne.) Ker ne želi nihče razpravljati, prosim, da o njem glasujemo. 

Kdor je za predlog, naj to potrdi z dvigom roke! (Vsi delegati dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so bili v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna 
vprašanja za 73. sejo Zbora združenega dela izvoljeni delegati v predlaganem 
sestavu. 

Prosim verifikacijsko komisijo, da se sestane, pregleda pooblastila dele- 
gatov in pripravi poročilo za zbor. 

Na današnjo sejo zbora so k posameznim točkam dnevnega reda vabljeni 
predstavniki Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, Republiškega sveta Zveze 
sindikatov Slovenije, Republiške konference Socialistične zveze delovnega ljud- 
stva Slovenije, Gospodarske zbornice Slovenije, Zveze komunalnih skupnosti 
Slovenije in Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja SR Slo- 
venije, Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Ljubljana in Narodne 
banke Slovenije. 

Na sejo zbora so vabljeni še predsedniki odborov našega zbora, člani de- 
legacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin SFR Jugosla- 
vije, delegati SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFR Jugoslavije ter 



90 Zbor združenega dela 

poročevalci odborov in komisij, in sicer: Rok Pavšič, poročevalec Odbora za 
družbenopolitični sistem, Vitomir Dekleva, poročevalec Odbora za družbeno- 
ekonomske odnose, Janko Brinšek, poročevalec Odbora za finance. Aljoša 
Uršič, poročevalec Odbora za družbenoekonomski razvoj; Brane Kozamernik, 
poročevalec Odbora za stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja, 
Feher Miklos, poročevalec Komisije za narodnosti, in Breda Kolarič-Lah, po- 
ročevalka Zakonodajno-pravne komisije. 

Obveščam vas, da bomo na skupnem zasedanju z Zborom občin in Druž- 
benopolitičnim zborom poslušali ekspoze k predlogu zaizdajo zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu 
Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih z osnutkom zakona, 
z informacijo o uresničevanju zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem 
svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih; k predlogu 
za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in de- 
lovnem področju republiških upravnih organov in republiških organizacij ter 
samostojnih strokovnih služb Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije z osnut- 
kom zakona in k predlogu zakona o ustanovitvi Republiškega družbenega 
sveta za vprašanja organizacije in delovanja administrativnih strokovnih služb. 

Ekspoze bo podal tovariš Dušan Šinigoj, podpredsednik Izvršnega sveta 
naše Skupščine. 

Prosim vse tiste delegate, ki nameravajo zastaviti delegatska vprašanja, 
da posredujejo ta vprašanja v pisni obliki že sedaj na začetku seje, da bi lahko 
o njih obvestili Izvršni svet oziroma ustrezne republiške funkcionarje in bi 
na ta način omogočili, da pripravijo odgovore na zastavljena delegatska vpra- 
šanja, če bo to mogoče, že na današnji seji. 

Prav tako predlagam, da delegati, ki nameravajo predlagati amandmaje 
k posameznim zakonskim predlogom, store to čimprej. V skladu z 289. členom 
poslovnika Skupščine SR Slovenije se sme namreč le izjemoma predlagati 
amandmaje po 10-dnevnem roku, ki je določen v poslovniku. V tem primeru 
zbor posebej razpravlja o utemeljenosti razlogov za vložitev amandmaja in 
nato z glasovanjem odloči ali bo tak amandma obravnaval. 

Za današnjo sejo ste prejeli seznam gradiv k posameznim aktom, zato teh 
gradiv ne bom pri vsaki točki posebej navajal. Prav tako ste za današnjo sejo 
prejeli na klop pregled predstavnikov Izvršnega sveta, zato tudi teh pri po- 
sameznih zadevah ne bom posebej navajal. 

Prosim, da medtem ko je na delu verifikacijska komisija, izkoristimo čas 
za pregled dokumentov, ki jih imate pred seboj. Posebej vas opozarjam na do- 
datno poročilo skupine delegatov za proučitev družbenoekonomskih odnosov v 
samoupravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje in zakonskih aktov 
s tega področja, in sicer na dodatno poročilo k predlogu zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o komunalnih dejavnostih posebnega družbenega po- 
mena. Skupina se v tem dodatnem poročilu opredeljuje tudi do posameznih 
amandmajev in zato menim, da je prav, da se z vsebino dodatnega poročila 
temeljito seznanimo. 

Komisija za verifikacijo pooblastil je zaključila z delom. Prosim tovarišico 
Maričevo, da zboru posreduje poročilo. 

Sonja Maric: Spoštovani tovariš predsednik, spoštovane tovarišice 
in tovariši delegati! Poročilo Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna 
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vprašanja Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije za 73. sejo tega 
zbora dne 24, februarja 1982 se glasi. . . . „„„jinsnn 

Zbor združenega dela šteje 150 delegatov. Za današnjo sejo je predložilo 
delegatska pooblastila 140 delegatov, in sicer: iz gospodarskega področja 85 
delegatov, iz prosvetno-kulturnega področja 17 delegatov, iz socialno-zdrav- 
stvenega področja 12 delegatov, iz kmetijske dejavnosti 15 delegatov iz obrtne 
in podobnih dejavnosti 5 delegatov, iz delovnih skupnosti državnih organov, 
družbenopolitičnih organizacij. in društev ter drugih delovnih skupnost! 5 de- 
legatov, iz delegacij aktivnih vojaških oseb in civilnih oseb v službi v oboro- 
ženih silah Socialistične federativne republike Jugoslavije 1 delegat. 

Na današnji seji niso navzoči delegati iz naslednjih področij oziroma oko- 
lišev: gospodarsko področje, 4. okoliš 1 delegat, 8. okoliš 1 delegat, -o o is 
1 delegat 22. okoliš 1 delegat, 39. okoliš 1 delegat, skupaj 5 delegatov; pro- 
svetno-kulturno področje, 5. okoliš 1 delegat; socialno-zdravstveno področje 
9 okoliš 1 delegat; kmetijska dejavnost, 4. okoliš 1 delegat, 5. okoliš 1 delegat, 
9 okoliš 1 delegat, skupaj 3 delegati. Skupno ni na seji navzočih 10 delegatov. 

Komisija je pregledala vsa predložena pooblastila m ugotovila, da so vsa 
pooblastila v skladu z zakoni in ustavo Socialistične republike Slovenije m zato 
predlaga, da Zbor združenega dela vsa predložena poblastila verificira. 

Predsednik Emil Tomažič: Slišali smo poročio verifikacijske komi- 
sije Želi kdo o poročilu razpravljati? (Ne želi.) Kdor je za potrditev poročila, 
naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno potrdil poročilo Komisije za verifikacijo 
pooblastil in imunitetna vpraanja ter s tem verificiral pooblastila delegatov 
za 73. sejo Zbora združenega dela. 

Prav tako ugotavljam, da zbor veljavno odloča, ker je na seji navzoča 
večina delegatov. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na določitev dnev- 
nega reda 73. seje Zbora združenega dela. 

Z dopisom z dne 10. 2. 1982 sem predlagal razširitev dnevnega reda da- 
našnje seje s predlogom odloka o potrditvi finančnega načrta Narodne banke 
Jugoslavije za leto 1981. Osnutek odloka je zbor obravnaval v maju 1981, ko 
je glede na številne spremembe pooblastil delegacijo v Zboru republik in po- 
krajin Skupščine SFR Jugoslavije, da le-ta uveljavlja, ni pa je pooblastil za 
glasovanje k predlogu zakona. Ker je po sklicu seje Zbor republik in pokrajin 
predložil predlog odloka s predlogom, da ga zbor obravnava do konca febru- 
arja, predlagam, da se na podlagi 99. člena poslovnika zbor opredeli do pred- 
lagane rešitve. 

Zeli kdo o tem razpravljati? (Ne.) Prehajamo na glasovanje. Kdor je za 
predlagano razširitev, naj to potrdi z dvigom roke! (Vsi delegati dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da zbor soglaša s predlagano razširitvijo dnevnega reda za 
današnjo sejo zbora. Glede na to predlagam zboru, da sprejme naslednji 
dnevni red: 

1. določitev dnevnega reda 73. seje Zbora združenega dela, 
2. odobritev zapisnika 72. seje Zbora združenega dela, 
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3. predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o si- 
stemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o re- 
publiških upravnih organih z osnutkom zakona, z informacijo o uresničevanju 
zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slove- 
nije ter o republiških upravnih organih, 

4. predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o orga- 
nizaciji in delovnem področju republiških upravnih organov in republiških 
organizacij ter samostojnih strokovnih služb Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije z osnutkom zakona, 

5. predlog zakona o ustanovitvi Republiškega družbenega sveta za vpra- 
šanja organizacije in delovanja administrativno strokovnih služb, 

6. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o določitvi oko- 
lišev in števila delegatskih mest po dejavnostih in okoliših za Zbor združenega 
dela Skupščine SR Slovenije, 

7. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o komunalnih 
dejavnostih posebnega družbenega pomena, 

8. osnutek zakona o stavbnih zemljiščih, 
9. predlog zakona o zajamčenem osebnem dohodku in izplačevanju oseb- 

nih dohodkov v organizacijah združenega dela, ki poslujejo z izgubo, 
10. predlog zakona o samostojnih kulturnih delavcih, 
11. predlog zakona o spremembi zakona o pokojninskem in invalidskem 

zavarovanju, 
12. predlog za izdajo zakona o prenehanju veljavnosti zakona o določitvi 

stopnje za obračunavanje amortizacije za osnovna sredstva določenih uporab- 
nikov družbenih sredstev s predlogom zakona, 

13. predlog odloka o pripravi in sprejetju sprememb in dopolnitev druž- 
benega plana SR Slovenije za obdobje od leta 1981 do leta 1985, 

14. statut Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 
15. osnutek zakona o uporabi kredita po sporazumu o gospodarskem in 

tehničnem sodelovanju pri graditvi in rekonstrukciji industrijskih in drugih 
objektov, sklenjenem 29. maja 1981 med Zveznim izvršnim svetom Skupščine 
SFR Jugoslavije in vlado Zveze Sovjetskih socialističnih republik, 

16. dogovor o temeljih dolgoročnega plana Jugoslavije za razvoj in upo- 
rabo jedrske energije v energetiki do leta 2000, 

17. predlog odloka o potrditvi finančnega načrta Narodne banke Jugo- 
slavije za leto 1981, 

18. volitve in imenovanja, 
19. predlogi in vprašanja delegatov. 
Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev tako oblikovanega pred- 

loga dnevnega reda? (Ne.) Prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlagani 
dnevni red, naj to potrdi z dvigom roke! ((Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je dnevni red za današnjo sejo Zbora združenega dela 
soglasno sprejet. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na odobritev za- 
pisnika 72. seje združenega dela. 

Zapisnik ste prejeli. Ima kdo kakšno pripombo ali predlog za spremembo 
oziroma dopolnitev zapisnika? (Ne.) Ugotavljam, da je zapisnik 72. seje Zbora 
združenega dela odobren. 
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Sedaj bomo počakali na delegate ostalih dveh zborov, da opravimo skupno 
zasedanje vseh zborov Skupščine SR Slovenije. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.20 in se je nadaljevala ob 10. uri.) 

Predsednik Emil Tomažič: Obveščam vas, da so se nam pridružili 
še trije delegati. Tako je na današnji seji Zbora združenega dela navzočih 143 
delegatov. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu državne uprave in o 
Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih z 
osnutkom zakona, z informacijo o uresničevanju zakona o sistemu državne 
uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih 
organih, ki ga je skupaj z informacijo predložil Izvršni svet Skupščine SR 

Predlog za izdajo zakona z osnutkom in informacija sta bite objavljena 
v Poročevalcu št. 2/82. Danes ste k tej in k 4. točki prejeli stališča, mnenja 
in predloge Sveta za družbenopolitični sistem pri Predsedstvu Republiške kon- 
ference Socialistične zveze. 

Izvršni svet je predlagal Skupščini SR Slovenije, da obravnava zakon v 
smislu drugega odstavka 260. člena poslovnika Skupščine, in sicer, da se 
združita prva in druga faza tako, da se hkrati obravnava m sprejema pred og 
za izdajo in osnutek zakona. Zeli kdo o predlogu Izvršnega sveta glede združitve 
faz razpravljati? (Ne želi.) 

Prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlog Izvršnega sveta, naj prosim 
glasuje! (122 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je o 
vzdržal? (En delegat.) „ . 

Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta o združitvi faz sprejet z večino 
glasov. Tako bomo hkrati obravnavali predlog za izdajo zakona z osnutkom 
zakona. >na. v v- \ 

Želijo poročevalci delovnih teles besedo? (Ne želijo.) 
Prehajamo na razpravo. Besedo ima tovariš Drago Dolinar delegat Zbora 

združenega dela za področje gospodarstva, 35. okoliš, Ljubljana Bežigrad. 

Drago Dolinar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov za področje gospodarstva 35. okoliša, občine Ljubljana e- 
žigrad ima pripombe k predlogu za izdajo zakona o spremembah in dopolmtva 
zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije 
ter o republiških upravnih organih z osnutkom zakona in k predlogu za iz- 
dajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in delovnem 
področju-republiških upravnih organov in republiških organizacij ter samo- 
stojnih strokovnih služb Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije z osnutkom 
zakona. 

Delegati smo obravnavali predlog za izdajo zakona z osnutkom, prav tako 
pa tudi informacijo, ki prikazuje dosežke in pomanjkljivosti pri uresničevanju 
sprejetih sistemskih rešitev. Mnenja smo, da bi morali pomanjkljivosti na pod- 
ročju državne uprave temeljiteje proučiti že pred sprejemom zakona. Tako 
pa v letu 1979 sprejeti sistemski zakon že spreminjamo in dopolnjujemo, ce- 
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prav naj bi bili sistemski zakoni dolgoročnejši. Postavlja se vprašanje, ali ne 
bomo čez leto ali dve zopet spreminjali in dopolnjevali zakon. Predlagatelj 
gradiva se pri svojih ugotovitvah še vedno opira na stanje v republiških uprav- 
nih organih, manj pa na stanje in vlogo upravnih organov v občinah, čeprav 
vemo, da je stanje in problematika v posameznih občinah različna. Tudi število 
upravnih organov in delavcev v občinah je občutno večje kot na republiškem 
nivoju, zato obravnave stanja in problematike v občinah ne bi smeli za- 
nemarjati. 

Čeprav nove spremembe in dopolnitve dajejo podlago za racionalnejšo 
organizacijo upravnih organov, omogočajo zmanjšanje stroškov, ki so vezani 
z njihovim delovanjem, pa predlagatelj ni navedel konkretno, za koliko, kje 
in kdaj so se stroški zmanjšali. Kakšna je podlaga za 8 % zmanjšanje zaposle- 
nih v republiški upravi na osnovi sklepa Izvršnega sveta? Ali bo to resnično 
realizirano? 

Praksa, da se upravni organi praviloma ne pojavljajo pred skupščino druž- 
benopolitične skupnosti ter tako ne prevzemajo odgovornosti za stanje na 
svojem področju, se še vedno uveljavlja. Odgovornost upravnih organov je 
tako v celoti prenesena na Izvršni svet. 

Delegati podpiramo uveljavljanje načela kolektivnega dela in odgovor- 
nosti. Mnenja smo, da je potrebno izdelati kriterije in merila za organiziranje 
enotnega občinskega sekretariata, če hočemo doseči skladen in poenoten pri- 
stop« v vseh občinah. Pridružujemo se stališču, da se to vprašanje uredi z druž- 
benim dogovorom. Za opredelitev potrebne strokovne izobrazbe za posamezna 
upravna opravila bi morali oblikovati konkretna merila glede na stopnjo za- 
htevnosti posameznih del in nalog. Za isto vrsto posameznih del in nalog bi 
morali v vseh občinah oblikovati enaka merila. Strokovnost naj bi v upravi 
rastla, saj dosedanje ugotovitve kažejo, da je rastla le kvantiteta ne pa tudi 
kvaliteta kadra, ki se je zaposloval v državni upravi. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Kdo še želi razpravljati? 
(Nihče.) Prijavljenih razpravljalcev ni več. 

Zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 
1. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o si- 

stemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o re- 
publiških upravnih organih z osnutkom zakona se sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi predloga zakona naj Izvršni svet upošteva stališča, mnenja 

m predloge delovnih teles Skupščine in zbora, stališča Sveta za družbenopoli- 
tični sistem pri Predsedstvu Republiške konference Socialistične zveze delov- 
nega ljudstva Slovenije, razpravo delegata na seji zbora in uvodno besedo 
predstavnika Izvršnega sveta. Z vidika teh stališč, mnenj in predlogov naj 
znova prouči utemeljenost in nujnost tistih v osnutku zakona predlaganih 
sprememb in dopolnitev, ki presegajo uskladitev zakona z ustavnimi amand- 
maji I do VII k ustavi Socialistične republike Slovenije ter njihovo primernost. 

4. Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije sprejema informacijo o 
uresničevanju zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skup- 
ščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih kot delen prikaz stanja 
na področju delovanja in organiziranosti državnih, upravnih in izvršilnih orga- 
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nov in kot gradivo za presojo utemeljenosti in primernosti predloženih sp 
memb in dopolnitev zakonov s tega področja., , ,  

Celovitejšo oceno stanja na področju državne uprave naj da v letnem 
programu dela Skupščine predvidena analiza o ustavni preobrazbi državne 
uprave v Socialistični republiki Sloveniji, ki naj obsega predvsem oceno dela 
državnih, upravnih in izvršilnih organov z vidika uresničevanja državnih in 
samoupravnih funkcij družbenopolitičnih skupnosti in s tem povezanega 
procesa podružbljanja uprave, oceno uresničevanja odgovornosti in samostoj- 
nosti teh organov ter oceno razvoja družbenoekonomskih odnosov v upravnih 
organih. Analiza naj nakaže nadaljnje smeri razvoja organizacije upravnih 
organov in naj utemelji potrebo po morebitnih spremembah in dopolnitvah 

P1"6 d£ ! el i V]i d 8(f ^ ako^ obliko v an e m predlogu sklepa razpravljati? (Nihče.) Cene 
želi nihče razpravljati, predlagam, da o sklepu glasujemo Kdor je za predla- 
gani sklep, naj prosim glasuje! (135 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En 
delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in delovnem pod- 
ročju republiških upravnih organov in republiških organizacij ter samostojnih 
strokovnih služb Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije z osnutkom zakona, 
ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije.   v , 

Predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona je bil objavljen v Poročevalcu 
št. 2/82. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije tudi v tem primeru predlaga Skup- 
ščini SR Slovenije, da obravnava zakon v smislu drugega odstavka 260. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije, in sicer, da se združita prva in druga 
faza tako, da se hkrati obravnava in sprejema predlog za izdajo zakona in 
osnutek zakona. 

Dajem ta predlog Izvršnega sveta o združitvi faz v razpravo. Zeli kdo o tem 
razpravljati? (Nihče.) Kdor je za predlog Izvršnega sveta glede združitve faz 
naj prosim glasuje! (131 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Dva delegata.) 
Se je kdo vzdržal? (Dva delegata.) 

Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o zdru- 
žitvi faz sprejet z večino glasov. Tako bomo obravnavali predlog za izdajo 
zakona in osnutek zakona. „ 

Uvodno besedo smo poslušali na skupnem zasedanju. Želijo poročevalci 
delovnih teles besedo? (Ne želijo.) _ 

Prehajamo na razpravo. Besedo ima tovariš Rok Pavsic, delegat Zbora 
združenega dela za področje gospodarstva, 39. okoliš, Ljubljana Vic-Rudnik. 

Rok Pavšič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovarii delegati Sku- 
pina delegatov za gospodarsko področje 39. okoliša Ljubljana Vic-Rudnik je na 
svoji seji razpravljala o tej točki dnevnega reda in dala naslednje pripombe 
k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in de- 
lovnem področju republiških upravnih organov in republiških organizacij ter 
samostojnih strokovnih služb Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 

Zakon o organizaciji in delovnem področju republiških upravnih organov 
smo sprejeli v začetku leta 1980 in ga po dveh letih veljavnosti ponovno spre- 
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minjamo ter poleg drugega ugotavljamo, da organizacija po področjih ni 
ustrezna. Predlagatelj ponovno predlaga samostojno področje za energetiko v 
obliki republiškega komiteja, kar smo imeli v SR Sloveniji že za časa veljav- 
nosti zakona o republiških upravnih organih iz leta 1974. Tudi raziskovalna 
dejavnost in kultura sta bili ločeni lin jih je združil zakon iz leta 1980. Sedaj 
pa jih predlagane spremembe zopet ločujejo. 

Predlagane spremembe in dopolnitve zakona so ustrezno utemeljene in ni 
razlogov, da delegati ne bi verjeli, da izhajajo iz izkušenj dosedanjega dela. 
Ker pa je tudi zakon o organizacij in delovnem področju republiških upravnih 
organov iz leta 1980 imel podobne utemeljitve, smo delegati upravičeno v dvo- 
mih, katera je tista prava organiziranost republiških upravnih organov, ki bo 
imela za posledico učinkovitejše opravljanje upravnih nalog. Prevelika vnema 
v smeri popolne organiziranosti, delitev upravnih organov, vključevanje enih 
v druge in oživitev vseh predlaganih organizacijskih oblik doslej je prav go- 
tovo dokaj zaposlovala republiške upravne organe, namesto da bi se ta za- 
vzetost usmerjala v njihovo strokovno delo, kar je navsezadnje njihova osnovna 
zadolžitev. Ne bi želeli, da bi nas razumeli, da smo proti izboljšanju, želeli bi 
le, da so spremembe strokovno premišljene, kar pomeni, da se v prihodnjem 
srednjeročnem obdobju ne bi srečali s ponovnim predlogom o organizacijskih 
spremembah. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Želi še kdo razpravljati? 
(Nihče.) Ker ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo. Zboru pred- 
lagam, da sprejme naslednji sklep: 

1.'. Prec^lo2 za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o orga- nizaciji in delovnem področju republiških upravnih organov in republiških orga- 
nizacij ter samostojnih strokovnih služb Izvršnega sveta Skupščine SR Slove- 
nije z osnutkom zakona se sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
Pri pripravi predloga zakona naj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 

prouči in ustrezno upošteva pripombe in stališča delovnih teles zbora in Skup- 
ščine ter pripombe in predloge, dane v razpravi na seji zbora. 

Želi kdo o tako oblikovanem predlogu sklepa razpravljati? (Nihče.) Pre- 
hajamo na glasovanje. Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (135 
delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Dva delegata.) Se je kdo vzdržal? (En 
delegat.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o ustanovitvi Republiškega družbenega sveta za vprašanja organizacije in de- 
lovanja administrativno strokovnih služb, ki ga je Skupščini SR Slovenije 
predložil v obravnavo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga, da na podlagi 307. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije na današnji seji obravnavamo predloženi 
zakon po skrajšanem postopku kot zakonski predlog. 

Zeii kdo o tem predlogu Izvršnega sveta razpravljati? (Nihče.) Ce ne 
želi nihče razpravljati, bomo o njem glasovali. Kdor je za predlog Izvršnega 
sveta, naj prosim glasuje! (134 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Dva de- 
legata.) Se je kdo vzdržal? (Trije delegati.) 
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Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta, da se zakon obravnava po 
skrajšanem postopku, sprejet z večino glasov. 

O tem zakonu smo poslušali uvodno besedo na skupnem zasedanju. Že- 
lijo poročevalci delovnih teles besedo? (Ne želijo.) 

Prehajamo na razpravo. Besedo ima tovariš Franc Zorko, delegat Zbora 
združenega dela za področje gospodarstva, 6. okoliš, Titovo Velenje. 

Franc Zorko: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Ob 
razpravi k predlogu zakona o ustanovitvi Republiškega družbenega sveta za 
vprašanje organizacije in delovanja administrativno strokovnih služb daje sku- 
pina delegatov 6. okoliša pobudo, da naj vsi zbori Skupščine SR Slovenije 
sprejmejo sklep, s katerim zavezujejo predlagatelje vseh zakonov in drugih 
predpisov, da pojasnijo tudi to, kako bo nov predpis vplival na povečanje 
administrativnega dela oziroma administracije sploh. Na ta način bi delegati 
že v postopku sprejemanja odločitev ocenjevali, ali so predlagane rešitve in 
predpisi v skladu s pobudo in akcijo za zmanjševanje administrativnega dela, 
saj ugotavljamo, da prav predpisi zveznih in republiških organov takšno delo 
najbolj pogojujejo in ne dajejo možnosti, da bi občine po svoji presoji odlo- 
čale, na katerih področjih in kako bi zmanjšali nepotrebno administrativno 
delo. Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala. Še kdo želi razpravljati? (Nihče.) 
Glede na razpravo ugotavljam, da se predlog neposredno ne nanaša na 

zakonski predlog. Procedura se torej nadaljuje, glede samega predloga iz raz- 
prave pa se moramo dogovoriti, ali za imenovanje skupine delegatov ali pa za 
to, da pobudo pošljemo Izvršnemu svetu. Delegat se strinja, da se pobuda po- 
sreduje Izvršnemu svetu. 

Želi še kdo razpravljati? (Da.) Besedo ima tovariš Jože Pacek, član Izvrš- 
nega sveta in republiški sekretar za pravosodje, upravo in proračun. 

Jože Pacek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Ta 
pobuda nam je zelo dobrodošla. Moram povedati, da smo v Izvršnem svetu že 
tehnično izdelali navodilo, kako naj se pišejo zakoni, da ne bi povečevali admi- 
nistrativnega dela. Gre za delovno gradivo in napotek, kako pripravljati za- 
kone ali druge predpise, pa naj gre za odloke, uredbe in podobno. Na včerajšnji 
seji je Izvršni svet ponovno zadolžil upravne organe, da to dosledno spoštu- 
jejo, zato smo veseli, da smo dobili podporo tudi v tem zboru. Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Še kdo želi besedo? (Nihče.) 
Če ne, prehajamo na glasovanje. Na glasovanje dajem predlog zakona o 

ustanovitvi Republiškega sveta za vprašanja organizacije in delovanja admini- 
strativno strokovnih služb. Kdor je za predlog zakona, naj prosim glasuje! 
(137 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (En 
delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o ustanovitvi Republiškega sveta za 
vprašanja organizacije in delovanja administrativno strokovnih služb sprejet 
z večino glasov. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o določitvi okolišev ni števila delegatskih 

7 
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mest po dejavnostih in okoliših za Zbor združenega dela Skupščine SR Slove- 
nije, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet. 

Predlog zakona je bil objavljen v Poročevalcu št. 2/82. Zeli predstavnik 
Izvršnega sveta besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Jože Pacek, član Izvršnega 
sveta in republiški sekretar za pravosodje, upravo in proračun. 

Jože Pacek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Pri 
pripravi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o določitvi oko- 
lišev in števila delegatskih mest po dejavnostih in okoliših za Zbor združenega 
dela te Skupščine je predlagatelj izhajal iz pripomb in predlogov, danih v 
razpravah na sejah zborov in v njihovih delovnih telesih ter sklepov zborov. 
Izvršni svet je proučil vse pripombe, predloge in mnenja, kakor tudi stališča 
Sveta za družbenopolitični sistem pri Republiški konferenci Socialistične zveze. 
Pri tem je ugotovil, da št) v razpravah o osnutku zakona bila izražena različna 
mnenja in predlogi ter pri tem tudi taki, za katere je bilo vprašljivo, če so 
povsem v skladu z ustavno koncepcijo in vlogo zborov združenega dela, v ka- 
terih se mora zagotoviti izražanje neposrednih interesov posameznih dejavnosti 
združenega dela ob upoštevanju širših in splošnih družbenih interesov. 

Predlagatelj je ugotovil, da so v dosedanjih razpravah o delovanju dele- 
gatskega sistema bile izražene številne, vendar tudi različne pripombe, mnenja 
in pobude, ki jih bo treba še proučiti. Zato ta naloga ostaja predlagatelju za 
naslednje mandatno obdobje. 

V skladu s sklepi zborov vsebuje predlog zakona manj sprememb, kot jih 
je vseboval osnutek. Vsebuje le tiste spremembe veljavnega zakona iz leta 
1977, ki jih narekujejo: 

1. ustanovitev novih mariborskih občin, 
2. spremembe v številu zaposlenih na posameznih področjih združenega 

dela in večje strukturalne spremembe v gospodarstvu na posameznih območjih 
v SR Sloveniji. 

Pri določanju števila delegatskih mest za posamezna področja združenega 
dela je predlagatelj upošteval stališča iz razprave k osnutku zakona, po katerih 
na področju družbenih dejavnosti ni mogoče izhajati izključno iz števila de- 
lavcev, temveč je potrebno v skladu z ustavno vlogo zagotoviti ustrezno za- 
stopanost teh področij združenega dela glede na njihov pomen v družbi. Zato 
je v predlogu zakona predvideno za gospodarsko področje 95 delegatskih mest 
— kot veste, jih ustava določa najmanj 90 v strukturi, za prosvetno-kulturno 
in socialno-zdravstveno področje pa po 13 delegatskih mest, zaradi približno 
enakega števila zaposlenih na tem področju. Za področje uprave, obrti in enega 
delegatskega mesta s področja oboroženih sil v zakonu ni nobenih sprememb. 
Za gospodarsko področje se je glede na sprejeta stališča zmanjšalo število 
delegatskih okolišev za 10, in sicer od osnutka, ki jih je predvideval 57, v pred- 
logu, ki jih vsebuje 47. 7 delegatskih okolišev, za katere je bila predlagana v 
osnutku zakona delitev na več okolišev, ostane glede na zakon iz leta 1977 
nespremenjenih. 

V zvezi z razpravo v Zakonodajno-pravni komisiji bo treba pri objavi 
zakona upoštevati imenovanje občine Velenje, ker je z odlokom občinske skup- 
ščine bilo poimenovano le naselje Velenje v Titovo Velenje. 

Predlagatelj bo v skladu s sprejetimi stališči pripravil kompleksno analizo 
stanja in koncept nove ureditve, ki naj bi v večji meri zagotovili in tudi v 
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praksi uveljavili ustrezno vlogo zborov združenega dela v občinah in repu- 
bliki. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Želijo poročevalci delovnih 
teles besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Rok Pavšič, poročevalec Odbora za druž- 
benopolitični sistem Zbora združenega dela. 

Rok Pavšič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Kljub 
temu, da ste prejeli poročilo Odbora za družbenopolitični sistem tega zbora, 
menim, da je treba opozoriti še na naslednje: 

Odbor za družbenopolitični sistem Zbora združenega dela je na seji dne 
9. februarja 1982 obravnaval predlog zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o določitvi okolišev in števila delegatskih mest po dejavnostih in oko- 
liših za Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije, ki ga je Skupščini SR 
Slovenije predložil v obravnavo njen Izvršni svet. 

Člani odbora so v predhodnih fazah predlagali vrsto pripomb k temu za- 
konu, vendar so se iz objektivnih razlogov, ki so navedeni tudi v obrazložitvi, 
odločili za predlagani restriktivni pristop. Delegati so ob tem opozorili, da je 
obveznost predlagatelja, da pripravi nov zakon v novem mandatu, odprta še 
naprej. V odboru je bilo poudarjeno, da bo moral ta zakon nastajati širše, 
izhajati iz analize razmer in iz stanja v združenem delu, pri čemer se bo mo- 
rala bolj angažirati tudi Socialistična Zveza delovnega ljudstva ter sindikat, 
zlasti pa celotno združeno delo in kot tvorci vsi delovni ljudje in občani. Od- 
bor predlaga Zboru združenega dela, da predlog zakona o spremembah in do- 
polnitvah zakona o določitvi okolišev in števila delegatskih mest po dejavno- 
stih in okoliših za Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije sprejme, 
skupno z mnenji odbora. 

Prebral sem poročilo odbora, ker menim, da je ugotovitev o širšem na- 
stajanju tega zakona v bodočem mandatu zelo pomembna. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Prehajamo na razpravo. Zeli 
kdo razpravljati? (Nihče.) 

Zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Na glasovanje dajem 
predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o določitvi okolišev 
in števila delegatskih mest po dejavnostih in okoliših za Zbor združenega de- 
la Skupščine SR Slovenije. Kdor je za predlog zakona, naj prosim glasuje! (137 
delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
določitvi okolišev in števila delegatskih mest po dejavnostih in okoliših za 
Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije sprejet z večino glasov. 

Predlagam, da 7. točko dnevnega reda obravnavamo, potem ko bo skupina 
delegatov zaključila delo. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o stavbnih zemljiščih, ki nam ga je predložil v obravnavo Izvršni svet. 

Glede na to, da je prijavljenih več razpravljalcev k tej točki dnevnega 
reda, predlagam, da mi pri vodenju zbora pomaga tovariš Boris Kralj, dele- 
gat 16. okoliša. Se zbor s tem predlogom strinja? (Zbor se strinja.) 

7» 
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Predlog zakona je bil objavljen v Poročevalcu št. 1/82. Zeli predstavnik 
Izvršnega sveta besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Ladislav Horvat, pomočnik 
predsednice Republiškega komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora. 

Ladislav Horvat: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delega- 
ti! Zbor združenega dela in Zbor občin Skupščine SR Slovenije sta na zaseda- 
nju dne 15. julija 1981 obravnavala osnutek zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o upravljanju in razpolaganju s stavbnim zemljiščem in sprejela 
sklep, da se odločanje o osnutku tega zakona odloži in da se ustanovi posebno 
delovno telo Skupščine SR Slovenije in Izvršnega sveta Skupščine SR Slo- 
venije, ki naj ob sodelovanju Zveze komunalnih skupnosti Slovenije in Zveze 
stanovanjskih skupnosti Slovenije ter Javnega pravobranilstva Slovenije opre- 
delijo zlasti: da se oceni temeljno načelo samoupravne organiziranosti na pod- 
ročju upravljanja in razpolaganja s stavbnimi zemljišči, uskladi določbe, s 
katerimi se opredeljuje programiranje in planiranje na tem področju z določ- 
bami zakona o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu SR Slo- 
venije, jasneje opredeli dejanske stroške v odnosu do povprečnih stroškov pri- 
prave stavbnega zemljišča, uskladi določbe, ki se nanašajo na nadomestilo za 
uporabo stavbnega zemljišča, z ustavo Socialistične republike Slovenije in za- 
konom o združenem delu in obširneje obrazloži sistem zagotavljanja sred- 
stev. 

Izvršnemu svetu je bilo naloženo, da naj na podlagi stališč delovne sku- 
pine predloži spremenjen oziroma dopolnjen osnutek zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o upravljanju in razpolaganju s stavbnim zemljiščem hkra- 
ti s predlogom zakona o komunalnih dejavnostih posebnega družbenega po- 
mena oziroma predlaga način nadaljnje priprave predpisov, ki bi urejali pri- 
dobivanje, urejanje, upravljanje in razpolaganje s stavbnim zemljiščem. 

Pri pripravi ustreznih predpisov naj predlagatelj upošteva tudi druge 
pripombe delovnih teles Skupščine in zborov k osnutku, ki izhajajo iz njihovih 
poročil, pripombe iz razprave delegatov na seji zbora in pismene pripombe 
skupin delegatov in občinskih skupščin. 

Predloženi osnutek o stavbnih zemljiščih upošteva usmeritve, sklepe in 
pripombe, dane k osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o up- 
ravljanju in razpolaganju s stavbnim zemljiščem na sejah zborov Skupščine 
SR Slovenije dne 15. 7. 1981, njenih delovnih teles, predvsem delovnega telesa 
za proučitev vprašanj o pripravah osnutka zakona. 

Predlagatelj je predlagal celotno področje pridobivanja zemljišč v druž- 
beno lastnino in ugotovil, da je potrebno to področje obravnavati celoviteje 
in temu primerno tudi spremeniti določbe zakona o razpolaganju z nezazidanim 
stavbnim zemljiščem in zakona o prenehanju lastninske pravice in drugih 
pravic na zemljiščih, namenjenih za kompleksno graditev, poleg določb za- 
kona o upravljanju in razpolaganju s stavbnim zemljiščem. 

Osnutek zakona postavlja temelje za zajemanje povečanja vrednosti stavb- 
nega zemljišča, ki nastaja zaradi družbenih vlaganj, lokacijskih in drugih 
ugodnosti tako pri prometu s stavbnimi zemljišči kot tudi pri njihovi uporabi. 

Temu primerno predlaga tudi spremembo naslova v zakonu o stavbnih 
zemljiščih. Osnutek zakona določa prenehanje lastninske pravice na zemljiščih 
v mestih in naseljih mestnega značaja ter na drugih območjih, namenjenih za 
stanovanjsko in drugačno kompleksno graditev. Določa način in pogoje za pri- 
dobivanje, oddajo ter uporabo stavbnega zemljišča ter načela za urejanje stavb- 
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nega zemljišča, ki obsega pripravo in opremljanje s komunalnimi in drugimi 
objekti in napravami. 

Osnutek zakona temelji na načelu, da delovni ljudje in občani v občini 
upravljajo in razpolagajo s stavbnim zemljiščem v družbeni lastnini v mejah 
določb zakona in predpisov občinskih skupščin ter družbenih dogovorov in sa- 
moupravnih sporazumov, da si ustvarijo pogoje za hitrejši, bolj ekonomičen 
in skladnejši razvoj mest in naselij ter za izboljšanje svojih bivalnih in de- 
lovnih pogojev. 

Izpeljano je ustavno načelo, da na stavbnem zemljišču v družbeni last- 
nini, ki ga določi občinska skupščina z odlokom na podlagi zakona oziroma ga 
pridobi po predpisih o razlastitvi, nihče ne more imeti lastninske pravice. Gle- 
de na posebnosti, ki jih zahteva samoupravno odločanje v različnih skupnostih 
na področju urejanja stavbnih zemljišč, v predloženem osnutku ni predvideno 
ustanavljanje stavbno zemljiških skupnosti za urejanje stavbnih zemljišč. 

Predlagana je rešitev, po kateri stavbno zemljišče na območju mesta ali 
naselja mestnega značaja, ki je določeno za stanovanjsko ali drugačno kom- 
pleksno graditev, urejajo v zakonu navedene in druge samoupravne interes- 
ne skupnosti na podlagi samoupravnega sporazuma in programa urejanja. 
Stavbno zemljišče, ki je določeno za graditev infrastrukturnih objektov in na- 
prav, pa urejajo neposredno investitorji teh objektov in naprav. 

Stavbno zemljišče za stanovanjsko in drugačno kompleksno graditev pri- 
dobiva v družbeno lastnino občina po programu, ki ga sprejme občinska skup- 
ščina na podlagi dogovora o temeljih družbenega plana in plana občine. Os- 
nutek nadalje ureja prehod zemljišča v družbeno lastnino, določa pravice biv- 
ših lastnikov in ureja tudi promet z nezazidanimi stavbnimi zemljišči v na- 
seljih izven mest in naseljih mestnega značaja in izven kompleksov, namenje- 
nih za stanovanjsko in drugačno graditev. 

Osnutek zakona je usklajen z zakonom o družbenem planiranju in druž- 
benem planu Socialistične republike Slovenije. Stavbno zemljišče se ureja v 
skladu s planskimi akti občinske skupščine in na podlagi programa urejanja 
ter v skladu s prostorskimi izvedbenimi akti. 

Zaradi zagotavljanja medsebojne usklajenosti vseh dejavnikov, njihovih 
interesov in možnosti, medsebojnih pravic, obveznosti in odgovornosti ter dru- 
gih razmerij pri urejanju stavbnega zemljišča je določena obvezna sklenitev 
samoupravnega sporazuma o usklajevanju planov samoupravnih interesnih 
skupnosti, ki so udeležene pri urejanju stavbnega zemljišča. Udeleženke tega 
sporazuma sprejemajo v skladu z dogovorom o temeljih družbenega plana ob- 
čine program urejanja stavbnega zemljišča, ki ga potrdi občinska skupščina. 
Z namenom, da bi se uresničile naloge in obveznosti iz samoupravnega spora- 
zuma o usklajevanju planov in programa urejanja stavbnega zemljišča, ude- 
leženke samoupravnega sporazuma ustanovijo skupno delovno telo. 

V osnutku zakona so predvideni viri sredstev za pridobivanje stavbnih 
zemljišč v družbeno lastnino in za njihovo urejanje. Poleg sredstev investi- 
torjev, katerim se odda stavbno zemljišče, so še sredstva iz nadomestila za upo- 
rabo stavbnega zemljišča, ki ga plačujejo vsi, ki uporabljajo stavbna zemlji- 
šča ter sredstva investitorjev komunalnih in drugih objektov in naprav. 

Glede na naravo stavbnega zemljišča, se lahko za urejanje stavbnega zem- 
ljišča v skladu z zakonom o združenem delu uporabijo tudi sredstva sklada 
skupne porabe oziroma čisti dohodek. Praviloma mora vsak investitor plačati 
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vse stroške pridobitve zemljišča, valorizirane na dan oddaje stavbnega zemlji- 
šča v uporabo ter povečano vrednost zemljišča. K temu delu cene oziroma 
odškodnine za stavbno zemljišče mora plačati tudi sorazmeren del stroškov za 
urejanje stavbnega zemljišča. 

Občina zagotavlja, da so pogoji za oddajo stavbnega zemljišča določeni z 
odlokom občinske skupščine in da se stavbna zemljišča oddajo praviloma na 
podlagi razpisa s pogodbo in v določenih primerih tudi neposredno s pogodbo. 

Predlagatelj osnutka zakona je proučil vprašanja v zvezi z določanjem pov- 
prečnih stroškov pridobivanja in urejanja stavbnih zemljišč in določanja soraz- 
mernega dela stroškov, ki bremenijo posameznega investitorja. Glede na zelo 
različne pogoje pridobivanja stavbnega zemljišča v družbeno lastnino je v 
osnutku zakona ponujena rešitev, da občinska skupščina z odlokom določi ob- 
močje, za katerega se ugotavljajo dejanski stroški pridobivanja in pdvečana 
vrednost zaradi minulih vlaganj ter lokacijskih in drugih ugodnosti stavbnega 
zemljišča. Prav tako občinska skupščina z odlokom ugotovi povprečne stroške 
urejanja stavbnega zemljišča, in sicer tako, da se upoštevajo dejanski stroški 
priprave in opremljanja stavbnega zemljišča na območju, ki se ureja s prostor- 
skim izvedbenim aktom. 

Glede na dosedanje razprave bo predlagatelj določbe, ki urejajo področje 
oddajanja stavbnih zemljišč, do predloga zakona ponovno proučil ter pripravil 
bolj jasne in precizne opredelitve dejanskih stroškov in povprečnih stroškov 
s tem, da bo izhajal iz osnovnega koncepta, da posamezni investitor ne plača 
stroškov za izgradnjo magistralnega omrežja komunalnih objektov in naprav, 
medtem ko je dolžan plačati stroške pridobivanja stavbnih zemljišč v družbe- 
no lastnino, vključno s povečano vrednostjo zemljišča in sorazmerni del pri- 
prave in opremljanja stavbnega zemljišča. Del stroškov urejanja stavbnega 
zemljišča bodo prevzeli udeleženci komunalnega in drugega opremljanja stavb- 
nega zemjišča iz drugih virov sredstev, tako iz nadomestila za uporabo stavb- 
nega zemljišča, amortizacije komunalnih objektov in naprav, iz samoupravno 
združenih sredstev za izgradnjo komunalnih objektov in naprav in drugih 
virov. Vsa družbenoekonomska vprašanja bodo udeleženci urejali s svojimi 
planskimi akti in usklajevali s samoupravnimi sporazumi o usklajevanju pla- 
nov. 

V IV. poglavju osnutka zakona je opredeljeno oddajanje stavbnih zem- 
ljišč v družbeni lastnini. Stavbno zemljišče odda v uporabo komisija, ki jo v 
ta namen ustanovi skupščina občine z javnim razpisom, s pogodbo ali nepo- 
sredno s pogodbo temeljnim ali drugim organizacijam združenega dela, kra- 
jevnim skupnostim, samoupravnim interesnim skupnostim in drugim samoup- 
ravnim organizacijam in skupnostim ter civilno-pravnim osebam in občanom. 

Ne glede na to, da se določbe o nadomestilu stavbnega zemljišča bistve- 
no ne spreminjajo, je namen zakona, da se pri uporabi stavbnega zemljišča 
zajemajo vse oblike rente, ki nastajajo na tem področju. Z namenom, da se po- 
enotijo merila za določanje območij in naselij ter višine nadomestila, sklenejo 
občine dogovor o usklajevanju meril, pri čemer upoštevajo stopnjo komunalne 
opremljenosti, lego in namembnost stavbnega zemljišča, ugodne lokacijske 
pogoje za pridobivanje dohodka in merila za oprostitev plačevanja nadome- 
stila za uporabo stavbnega zemljišča. Sredstva nadomestila se morajo voditi na 
posebnem računu in se smejo uporabljati le za urejanje stavbnega zemljišča, 
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lahko pa se začasno uporabljajo tudi za kreditiranje pridobivanja stavbnih zem- 
ljišč v družbeno lastnino. 

V prehodnih in končnih določbah osnutka zakona so predlagane rešitve v 
zvezi s prenehanjem veljavnosti določb zakonov, ki so zajete v tem zakonu 
v zvezi z izdajo izvršilnih predpisov k temu zakonu in uskladitvijo občinskih 
predpisov z njegovimi določbami. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga, da sprejmete osnutek zako- 
na o stavbnih zemljiščih. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Želijo poročevalci delovnih 
teles besedo? (Ne želijo.) ... r?. 

Prehajamo na razpravo. Besedo ima tovariš Vili Ulaga, delegat Zbora 
združenega dela za področje gospodarstva, 5. okoliš, Žalec. 

Vili Ulaga: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Sku- 
pina delegatov za delegiranje v Zbor združenega dela Skupščine SR Slo- 
venije je 19. 2. 1982 na svoji redni seji obravnavala osnutek zakona o stavb- 
nih zemljiščih ter v zvezi s tem sprejela naslednje ugotovitve. 

V občinah so bile v skladu z dosedanjo zakonsko ureditvijo za področje 
urejanja stavbnih zemljišč ustanovljene samoupravne enote pri komunalnih 
skupnostih oziroma stavbno-zemljiške skupnosti kot samostojne interesne 
skupnosti. Menimo, da so te dosegle svoj namen in se v sistemu vpeljale, tako 
da so se samoupravni odnosi in vplivi uporabnikov na področju upravljanja, 
priprave in opremljanja stavbnih zemljišč potrdili in da se je zadovoljivo ure- 
dilo področje planiranja, financiranja in urejanja stavbnih zemljišč. Kazalo 
bi še proučiti in razmisliti, ali ne bi bilo smotrno planiranje in urejanje stavb- 
nih zemljišč zadržati v teh skupnostih, ko smo ta vprašanja in to področje sa- 
moupravno in organizacijsko šele pred nekaj leti tako uredili. 

Urejanje oziroma izvajanje programa urejanja stavbnih zemljišč bi bilo 
najbrž uspešno v enotni komunalni skupnosti, če se že ne bi odločili za samo- 
stojne stavbno-zemljiške skupnosti, kot pa v predvidenem skupnem organu 
udeleženk samoupravnega sporazuma o usklajevanju planov za izvajanje pro- 
gramov urejanja stavbnih zemljišč. V primeru, da bo sprejeto predlagano dolo- 
čilo 38. člena zakona, da se ustanovi skupni organ udeleženk samoupravnega 
sporazuma o usklajevanju planov in izvajanja programov urejanja stavbnih 
zemljišč, pa bi bilo treba organiziranost in delo tega skupnega organa bolj opre- 
deliti. V tem primeru je treba tudi določiti, kako sprejemati in realizirati ob- 
veznosti s plačili anuitet za najete kredite, premoženjem in sredstvi ter po- 
dobno v sedanjih stavbno zemljiških skupnostih, kjer so te bile ustanovljene. 

Glede določb zakona o vzpostavitvi in vodenju evidenc stavbnih zemljišč v 
družbeni lastnini, o pridobivanju in oddajanju stavbnih zemljišč, sklepanju 
pogodb o oddaji stavbnih zemljišč in plačilu stroškov za pridobivanje in ure- 
janje stavbnih zemljišč, je potrebno voditi računa o tem, da se s tem prenaša- 
jo na upravne organe nove naloge in bo zato treba v teh upravnih organih 
najbrž povečati kader in za povečanje kadra tudi zagotoviti sredstva. Govo- 
rimo pa o tem, da je treba zmanjšati število delavcev in bolj racionalno kori- 
stiti ta sredstva. 

Poleg navedenega dajemo k posameznim členom osnutka zakona še na- 
slednje pripombe: 

K 10. členu: V prvi alinei drugega odstavka naj se sprejme varianta. 
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K 18. členu: Sprejme naj se varianta k zadnjemu odstavku prvega odstav- 
ka skupaj s protivarianto. 

K 21. členu: Varianta naj bi se črtala. 
K 25. členu: Sprejme naj se varianta. 
K 30. členu: Kolikor za področje urejanja stavbnih zemljišč ne bodo usta- 

novljene posebne samoupravne enote pri komunalnih skupnostih ali stavbne 
zemljiške skupnosti, naj se varianta v 30. členu črta. 

K 46. členu: Gre za vprašanje usklajenosti določb o plačilu in oddaji stavb- 
nega zemljišča družbenopravnim osebam z določbami drugega odstavka 248. 
člena zakona o združenem delu. 

K 49. členu: Menimo, da bi bilo potrebno bolj konkretno opredeliti določ- 
be o določitvi povprečnih stroškov urejanja stavbnega zemljišča. 

K 73. členu: Proučiti je treba, ali naj bi strokovna dela v zvezi s prido- 
bivanjem in oddajanjem stavbnih zemljišč lahko opravljali tudi drugi organi 
ali samoupravni organi, organizacije ali skupnosti, ki bi jih za to pooblastila 
občinska skupščina. Hvala lepa. 

Predsedujoči Boris Kralj: Hvala lepa. K besedi se je prijavil Milan 
Arzenšek, delegat za področje gospodarstva, 6. okoliš, Titovo Velenje, Mozirje. 

Milan Arzenšek: Na svoji seji 22. 2. 1982 je skupina delegatov 6. 
okoliša sprejela k osnutku zakona o stavbnih zemljiščih naslednje pripombe. 

Z novim zakonom se bodo nekatere določbe sedaj veljavnih zakonov bi- 
stveno spremenile. Urejanje stavbnih zemljišč je dolgoročen proces, zato mo- 
rajo biti sredstva že vnaprej zagotovljena. Zaradi tega je potrebno urediti ali 
vsaj nakazati sistem financiranja gradnje komunalnih objektov in naprav že 
samem zakonu. 

Po novem zakonu se investitorje vse bolj razbremenjuje plačila stroškov 
urejanja stavbnega zemljišča, vse bolj pa se obremenjuje družba. Iz tega izha- 
ja vprašanje, iz katerih virov se bodo ti stroški pokrivali. 

Postavlja se tudi vprašanje osnovnega koordinatorja pri izgradnji sosesk. 
Do sedaj so bili namreč stroški gradnje komunalnih naprav vključeni pred- 
vsem v ceno stanovanja in so vso koordinacijo v večjih mestih izvajale orga- 
nizacije za urejanje stavbnih zemljišč. Po novem zakonu stroški urejanja stav- 
bnega zemljišča precej razbremenjujejo ceno stanovanja, ni pa jasno, ali bodo 
osnovni koordinatorji pri izgradnji stanovanjske soseske udeleženke, ki skle- 
nejo samoupravni sporazum o usklajevanju planov. 

K posameznim členom pa imamo naslednje pripombe: 
Pojem funkcionalnega zemljišča, ki je določen v 5. členu, že leta ni do- 

volj jasno razčiščen, zato bi bilo treba definicijo tega zemljišča bolj podrobno 
opredeliti v zakonu. 

K 11. členu: Zakon naj določi, ali se opravi prenos nezazidanega stavbnega 
zemljišča po tem členu na občino proti odškodnini ali brez odškodnine. Če gre 
za odplačilni prenos je treba navesti vir odplačila. 

K 48. členu: Po tem členu investitorje družbene usmerjene stanovanjske 
gradnje bremeni samo sorazmerni del stroškov priprave stavbnega zemljišča. 
Ostali del stroškov, ki so največji, to je opremljanje stavbnih zemljišč s ko- 
munalnimi napravami bi v tem primeru bremenil druge financerje. Pri tem 
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opozarjamo tudi na določbo drugega odstavka 58. člena tega zakona o pokri- 
Vciniu. razlik ,, v v 

K 54. členu: Ta člen daje toliko izjem pri oddaji stavbnega zemljišča z 
javnim razpisom, da se postavlja vprašanje, ali je javni razpis sploh se potre- 
ben. Predlagamo tudi, da zakon opredeli vsaj osnovne pogoje za oddajo stavb- 
nega zemljišča ter način in postopek. . 

K 50. in 52. členu: Zaradi večje jasnosti, kaj se upošteva pri določitvi so- 
razmernega dela stroškov, predlagamo, da se hkrati s sprejetjem zakona iz- 
dajo tudi ustrezna'navodila republiškega upravnega organa. ~ . v. , 

K 63. členu: Investitor, ki preureja, nadzidava ali prizidava obstoječi ob- 
jekt nai plača povprečne stroške urejanja v soseski ali naselju, ki jih določi 
občinska skupščina z odlokom. Zato naj se v prvem odstavku tega člena crta 
beseda »dejanski«. , , 

K 68. členu: Zaradi večje jasnosti, kdaj se plača nadomestilo od kvadra - 
nega metra stanovanjske površine in kdaj od funkcionalnega zemljišča, ki pri- 
pada stavbi, naj bi ta zakon to precizneje opredelil. 

K 73. členu: Ta člen ni v skladu z osnutkom zakona o spremembah m do- 
polnitvah zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR 
Slovenije ter o republiških upravnih organih in z razlogi, ki pogojujejo spre- 
jem tega zakona. Zato predlagamo, da se bodisi črta, ali pa opredeli tako, da 
strokovna dela opravlja pristojni upravni organ. 

Prouči naj se tudi možnost, da se opravila poverijo ustrezni drugi stro- 
kovni organizaciji. 

Predsedujoči Boris Kralj: Hvala lepa. Besedo ima Andrej Kos, de- 
legat Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 39. okoliš, Ljubljana 
Vič-Rudnik. 

Andrej Kos: Tovariš predsedujoči, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov za gospodarsko področje 39. okoliša je obravnavala osnu- 
tek zakona o stavbnih zemljiščih in ima naslednje pripombe. 

1. Osnutek zakona ne predvideva več organizacije za dejavnosti uprav- 
ljanja in razpolaganja s stavbnimi zemljišči. Glede na to, da tudi ustanovitev 
stavbno zemljiških skupnosti ni predvidena, se postavlja vprašanje organizira- 
nosti te dejavnosti. Mnenja smo, da taka vprašanja ne bi smela ostati odprta m 
da naj se upravnemu organu, kot ga določa 73. člen zakona, poverijo tudi stro- 
kovna dela urejanja zemljišč. 

2. Ker je urejanje stavbnih zemljišč dolgoročen proces in morajo biti 
sredstva še naprej zagotovljena, je nujno treba urediti sistem financiranja 
gradnje komunalnih objektov in naprav, bodisi v samem zakonu ali pa v sa- 
moupravnem sporazumu. 

3. Iz osnutka zakona izhaja, da pri plačilu stroškov urejanja stavbnega 
zemljišča razbremenjujemo investitorja in vse bolj obremenjujemo družbo. 
Postavlja se vprašanje, ali bo to družba zmogla in iz katerih virov se bodo 
pokrivali ti stroški? 

4. V zvezi z novo ureditvijo se postavlja vprašanje osnovnega koordina- 
torja pri izgradnji neke celovite stanovanjske soseske. Dokler so bili stroški 
gradnje individualnih naprav vključeni v ceno stanovanja, so bili osnovni 
koordinatorji organizacije za urejanje stavbnih zemljišč, sedaj ko ti stroški raz- 
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bremen] u j ej o ceno stanovanja, ali bodo osnovni koordinatorji pri gradnji 
stanovanjskih sosesk udeleženke, ki sklenejo samoupravni sporazum o uskla- 
jevanju planov — 35. člen? Pri urejanju stavbnega zemljišča nastopa več za- 
interesiranih dejavnikov. Zato bi bilo smotrno določiti spodbujevalca med- 
sebojnega dogovarjanja. V osnutku zakona ni urejeno vprašanje starogradite- 
Ijev glede obveznosti plačila stroškov za urejanje zemljišč, za katere menimo, 
da ni osnove, da bi jih razbremenili obveznosti plačila. 

Pripomb k posameznim členom imamo precej, zato jih bom dal pisno. 

Predsednik E m i 1 T o m a ž i č : Hvala lepa. Odrejam 30 minut odmora in 
bi potem nadaljevali s to točko dnevnega reda. 

(Seja je bila prekinjena ob 10.59 in se je nadaljevala ob 11.45.) 

Predsednik Emil Tomažič: Nadaljujemo z razpravo v zvezi z 8. toč- 
ko dnevnega reda, to je osnutek zakona o stavbnih zemljiščih. 

Besedo ima Darja Zupančič, delegat Zbora združenega dela, področje go- 
spodarstva, 32. okoliš, Litija. 

Darja Zupančič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delega- 
ti! Delegacija občine Grosuplje in Litija, ki delegira delegate v Zbor združene- 
ga dela Skupščine SR Slovenije, je na svoji seji sprejela naslednje pripombe 
k osnutku zakona o stavbnih zemljiščih. 

1. Predlagamo, da se v 31. členu opredeli, da izdelava izvedbenih prostor- 
ih aktov in priprava investicijskih programov sodi v pripravo stavbnega zem- 
ljišča. Hkrati s tem mora člen določati, kdo financira ta dela. 

2. Vprašujemo, zakaj v 48. členu ni opredeljen vir za nadomestilo vlože- 
nih sredstev v komunalno opremljanje stavbnih zemljišč za stanovanjsko grad- 
njo, po varianti pa še objektov družbenega standarda. Predlagamo, da v 48. čle- 
nu zakonodajalec določi vir za nadomestitev vloženih sredstev za komunalno 
opremljanje stavbnih zemljišč za stanovanjsko gradnjo. Gre za to, da bo po- 
trebno povečati obveznosti organizacij združenega dela za združevanje sred- 
stev za komunalno opremljanje stavbnih zemljišč, saj dosedanji vir sredstev 
ne bo zadoščal za pokritje teh potreb, še posebej, če se bomo držali dogovor- 
jenih načel za gradnjo stanovanj na manj kvalitetnih zemljiščih, ki zahtevajo 
precej večja vlaganja v urejanje. 

3. V 54. členu je predviden organ za oddajanje stavbnih zemljišč, ki ga 
imenuje občinska skupščina. Vprašujemo, kakšen organ je to? Menimo, da bi 
morala biti sestava določena. 

4. Predlagamo, da se 63. člen spremeni tako, da se glasi: »Investitor, ki 
preureja, nadzira ali prizida obstoječi objekt, je dolžan plačati sorazmeren 
del stroškov za kvadratni meter pridobljenih novih površin, kot jih v tistem 
letu plačuje investitor na novih soseskah. 

Pripomba je dana zato, ker iz prakse vemo, da je ugotovitev dejanskih 
stroškov za zgraditev potrebnih novih komunalnih in drugih objektov in na- 
prav ali za njihovo povečanje praktično nemogoča za gradnje v plombah. 

5. V 73. členu naj se na koncu besedila izpusti pika in doda: »ali upravni 
organ«. Poleg tega se postavlja vprašanje, katera dela se štejejo med strokov- 
na dela za urejanje in oddajanje stavbnega zemljišča? Menimo, da v manjših 
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občinah ne bi bilo potrebno ustanavljati posebnih upravnih organizacij, ampak 
bi se to delo lahko opravljalo v upravnem organu, kar bi prav gotovo prispe- 
valo tudi k zmanjšanju administracije. Hvala lepa. 

Predsedujoči Boris Kralj : Hvala lepa. Besedo ima Marjeta Kač de- 
legatka Zbora združenega dela, področje gospodarstva, 30. okoliš Kammk. 

Marjeta Kač: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Naša skupina delegatov je obravnavala osnutek zakona o stavbnih zemljiščih 
m una naslednje P^g^^. je pQtrebn0 natančneje in nedvoumno opredeUti 

ali ie stavbno zemljišče tudi tisto, ki je namenjeno za gradnjo stanovanjske 
hiše ali samo za stanovanjsko in drugačno kompleksno graditev. Kaj je mi- 

Slj6nz uveljavitvijo"zakona o stavbnih zemljiščih bo prenehal veljati zakon o 
razpolaganju z nezazidanim stavbnim zemljiščem. V 2. členu zakona je bilo 
točno določeno, da so nezazidana stavbna zemljišča tista ki so po urbanistič- 
nem ali zazidalnem načrtu predvidena za graditev in je bilo treba zanje sta- 
viti ponudbo. Člen novega zakona je dvomljiv. ; 

V tretji alinei istega člena se zastavlja vprašanje, kaj je z zemljišči iz- 
ven mest in naselij mestnega zemljišča, ki so namenjena za stanovanjsko gra - 
njo? V sedanjih urbanističnih načrtih so kot zazidljiva opredeljena tudi ze 
Ijišča v naseljih in bližnji okolici. Za vsa taka zemljišča je bila doslej potreb- 
na ponudba, odslej pa se predvideva samo za gradnjo družbenih objektov 
naprav. Ali za stanovanjsko gradnjo ne bo vec veljala ponudba. 

V 5 členu je treba določiti pristojnost organa za določitev funkcionalnega 
zemljišča V zvezi z določanjem funkcionalnega zemljišča bi bilo prav, da se 
enkrat dokončno uredi, kdo ga določa, saj so tolmačenja različna m nedoločna. 
Inštruktažni organi govorijo o pristojnosti sodisc 'ali pa o odločanju izven up 
ravnega postopka. , 

V 9. členu naj se predvidi možnost pridobitve zemljišča tudi s kupoprodajo 
ali z razlastitvijo za posamezne gradnje in ne samo v kompleksni gradnji, jer 
je predviden odlok. 

V naši dosedanji praksi se nismo posluževali ne razlastitev niti odloka o 
prenehanju lastninske pravice. Večina pridobitev zemljišč je bila opravljena 
na podlagi kupoprodaje, namesto razlastitve. V zakonu je sedaj predvideno 
pridobiti zemljišče le z uveljavitvijo prednostne pravice do nakupa in z o 
lokom o prenehanju lastninske pravice. Prednostno pravico do nakupa neza- 
zidanega stavbnega zemljišča smo lahko uveljavili le do visinecene 
določene z odlokom o povprečni gradbeni ceni stanovanj, v letu 1981 do visine 
09 37 dinarjev. Ponudbe pa so lastniki dajali vedno nad to ceno, tako da je bila 
ta prednostna pravica le formalna. Ce je t&ka oblika ponudbe predvidena tudi 
vnaprej, je v zakon nima smisla vnašati. 

Odlok o prenehanju lastninske pravice je po dosedanji zakonodaji pred- 
viden zaradi kompleksne graditve. Kot izhaja iz osnutka, se bo odlok uporab- 
ljal tudi vnaprej za večje komplekse. Za posamezne gradnje pa bi bilo zaradi 
tega primerno, da se predvidi možnost pridobitve zemljišča z razlastitvijo ali 
s kupoprodajo. Razmisliti pa bi kazalo tudi o pridobitvi zemljišč v družbeno 
lastnino v času, ko še niso sprejeti družbeni plani občine, ker vsebujejo tudi pro 
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storske plane. Pri nas tega dokumenta ni, zato zemljišč po teh aktih ne more- 
mo pridobivati. V poštev pride le kupoprodaja. 

1..„
Kakšna odškodnina pripada družbeno pravnim osebam za izročeno zem- 

ljišče v občini? Za druge osebe je določeno v 14. in 16. členu. S kakšnim aktom 
se prevzema tako zemljišče »odločba — pogodba« in postopek o določitvi od- 
škodnine v primeru odločbe. Zakon o združenem delu v 248; členu določa pre- 
nos zemljišč od ene družbeno-pravne osebe na drugo le brezplačno, odplačno 
Pa 3^, °p viš.ine vrednosti vlaganj v zemljišče oziroma gozd. Osnutek zakona o odškodnini za taka zemljišča ne določa ničesar. Prav bi bilo, da se določi 
na kakšen način se pridobi taka zemljišča »pogodba — odločba« in s kakšnim 
dokazilom predlagamo prenos v zemljiški knjigi. Sedaj veljavni zakon o razpo- 
aganju z nezazidanim stavbnim zemljiščem je v členu 5. do 10. natančno opre- 

delil postopek pridobivanja, zato bi kazalo to opredeliti tudi za vnaprej 

• U- členu Je v Prvem Odstavku treba natančneje obrazložiti, kaj so dru- gi objekti in s tem v zvezi ali se ponudba za nakup stavbnega zemljišča ne 
pošlje v prednostni nakup občini — zemljišča za stanovanjsko gradnjo v na- 
seljih kjer je zidava dovoljena. Določiti je treba, kaj vsebuje ponudba. 

V 18. členu naj se upošteva varianta. 
V 21. členu naj se upošteva besedilo člena in ne varianta 
30. člen naj ostane. 
V 31. členu naj se opredeli, da je izdelava izvedbenih prostorskih aktov 

in priprava investicijskih programov priprava stavbnega zemljišča. Hkrati s 
tem mora člen določiti, kdo financira ta dela. 

V 46'1.
čl.®nu je treba določiti merila za izračun povečane vrednosti stavb- 

nega zemljišča zaradi lokacijskih in drugih ugodnosti. 
Zakaj v 48. členu ni opredeljen vir za nadomestilo vloženih sredstev v 

komunalno opremljanje stavbnih zemljišč za stanovanjsko izgradnjo po va- 
rianti pa se objektov družbenega standarda. 

, „ Predlagamo, da bi v 48. členu zakonodajalec določil vir za nadomestitev 
"T' sredstev v komunalno opremljanje stavbnih zemljišč za stanovanjsko g dnjo. Gre za to, da bo potrebno povečati obveznosti organizacij združenega 

zdruzeva*je sredfev za komunalno opremljanje stavbnih zemljišč, saj sedanji vir sredstev ne bo zadoščal za pokritje teh potreb, še posebej če se 

li?Sh Z SgOVOrJemh nače}.za gradnjo stanovanj na manj kvalitetnih zem- ljiščih, ki zahtevajo precej večje vlaganje v urejanje. 
V 48. členu naj se upošteva tudi varianta. 

•J,54' Členu
T S® dana Pristojnost oddaje stavbnih zemljišč občini oziroma jem komisiji. Iz tega sledi, da bo občina v okviru upravnega organa zopet 

prevzela dela, ki jih je doslej opravljala komunalna skupnost. To bo imelo za 
posledico v močnejših občinah zopet povečanje kadra, za vse pa prenos pristoi- 
nosti na občino,^ kar pa ni v skladu s politiko »razdrzavljanja«. Ta dela bi lah- 
ko tudi v bodoče opredeljevale komunalne skupnosti, saj je urejanje zemljišč 

proračuni ^ ^ S° ^ povezana velikokrat tudi s finančnimi 

Č!enU,j® Previden organ za oddajanje stavbnih zemljišč, ki ga ime- 

določena kupscma" Vprašanje je, kakšen organ je to. Sestava mora biti 

Q. J.60" cle.nu„bi kazal° razširiti možnosti prenosa pravice uporabe nad avbnim zemljiščem na otroke, starše, posvojence in posvojitelje. 
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V 18. členu zakona o nezazidanih stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 
27/72) in v 13. členu zakona o prenehanju lastninske pravice je možen prenos 
tudi na druge osebe, vendar oba zakona prenehata veljati. Z novim zakonom 
bi morali dati enake možnosti, saj teh pravic ni mogoče omejevati v življenju 
 velikokrat se je pojavila potreba prenosa tudi na sestro ali nečaka. Delitev 
takega zemljišča ni možna, zaradi tega je prav, da se dovoli prenos vsaj v ok- 
viru sorodstvenih vezi. 

Zakon naj bi v 70. členu neposredno ne določal, kateri upravni organ je 
pristojen za izdajo odločbe o odmeri nadomestila, temveč bi tako kot sedaj 
veljavni zakon dopuščal občinskim skupščinam možnost določitve tudi druge- 
ga upravnega organa. Pri oblikovanju takega predloga izhajamo iz ugotovitev, 
da je odmerjanje te družbene obveznosti v večini primerov že prenesena na 
uprave za družbene prihodke. Ustreznost našega predloga pa posebej poudar- 
ja še spremembo v načinu izterjave in rokih zastaranja, ki predvideva uporabo 
davčnih predpisov. Z upoštevanjem tega predloga bi se torej vsa opravila v 
zvezi z odmero in izterjavo nadomestila za uporabo mestnega zemljišča pre- 
nesla samo na en upravni organ, kar bi pripomoglo k racionalnejšemu in bolj 
ažurnemu opravljanju teh nalog. 

V 73. členu naj se na koncu besedila izpusti pika in doda »ali upravni or- 
gan«. Poleg tega se postavlja vprašanje, katera dela se štejejo med strokovna 
dela za urejanje in oddajanje stavbnega zemljišča. Pripomba je dana zato, da 
v manjših občinah ne bi bilo treba ustanavljati posebnih upravnih organizacij, 
ampak bi se to delo lahko opravilo v upravnem organu, kar je prav gotovo pri- 
spevek k zmanjšanju administracije. 

V zakonu je popolnoma izpuščena kategorija »pravica uživanja zemljišča«, 
ki jo je opredeljeval že zakon o nacionalizaciji. To bi bilo treba urediti tudi 
v tem zakonu, ker te pravice še niso vse vknjižene v zemljiški knjigi. V za- 
konu o nacionalizaciji najemnih zgradb in gradbenih zemljišč iz leta 1958 je 
bilo določeno, da se na nacionaliziranem zemljišču prizna pravica uporabe 
zemljišča na funkcionalnem zemljišču ali pravica uživanja na vseh drugih zem- 
ljiščih vse dotlej, dokler občina takega zemljišča ne prenese nase. Pravica upo- 
rabe se namreč prizna, dokler na takem zemljišču stoji stavba. Taka določila je 
povzel naprej zakon o nezazidanem stavbnem zemljišču ter zakon o prene- 
hanju lastninske pravice. Vsi ti zakoni so oziroma bodo prenehali veljati in 
če ne bo upoštevana naša pripomba, o še naprej nejasno, kaj je z zemljišči, 
ki ne pomenijo funkcionalnega zemljišča. 

Predsedujoči Boris Kralj: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Jože Le- 
sar, delegat Zbora združenega dela, področje gospodarstva, 11. okoliš, Kranj. 
Prosim! 

Jože Lesar: Tovariš predsedujoči, tovarišice in tovariši delegati! De- 
legati iz občine Kranj smo ob obravnavi osnutka zakona o stavbnih zemlji- 
ščih sprejeli nekaj načelnih oziroma splošnih pripomb, ki jih bom posredoval 
tudi vam, medtem ko bom konkretne pripombe — 22 jih je po številu od- 
dal v pisni obliki. Načelne pripombe so naslednje. 

Menimo, da je prav, da se vsebina dosedanjih treh republiških zakonov 
združi v enem. Ob tem pa moram takoj opozoriti, da bi kazalo bolj dosledno 
in brez nepotrebnega spreminjanja povzeti dosedanje ureditve, če smo jih oce- 
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nili kot ustrezne in če niso v nasprotju z novimi ureditvami oziroma usmerit- 
vami. 

Ugotavljamo tudi, da bi bila razprava o osnutku lažja, če bi hkrati obrav- 
navali zakon o urejanju prostora, saj bi tako odpadle nekatere nejasnosti, na 
katere naletimo oziroma smo naleteli pri obravnavi osnutka. 

Organiziranost na področju pridobivanja, urejanja in oddajanja stavb- 
nega zemljišča, kot izhaja predvsem iz 30. in 73. člena osnutka, bi bilo treba 
še temeljito pretehtati. Mogoče bi bila primerna ureditev, da naloge v zvezi s 
pridobivanjem in eventualno tudi z oddajanjem stavbnih zemljišč opravlja 
pristojni občinski organ — ne nov, ampak sedanji — za urejanje, eventualno 
pa za oddajanje občinska skupščina, ki bi pooblastila ustrezno skupnost oziro- 
ma organizacijo. 

Načelno se strinjamo z opredelitvijo stavbnih zemljišč v 3. členu. Sprašu- 
jemo pa se, če bo mogoče v družbenem planu oziroma dogovoru o temeljih 
plana ta zemljišča določiti tako konkretno, kot bi bilo potrebno. 

Iz osnutka, konkretno v 9. in 10. členu ni jasno razvidno, kdaj se sprejema 
odlok o prenehanju lastninske pravice. Ali se to določi v družbenem planu, 
ali samo v primerih, ko gre za kompleksno graditev, kot bi mogoče lahko ra- 
zumeli iz 4. člena, ali pa je potreben še prostorski izvedbeni akt? 

Radi bi opozorili tudi na to, da so predvideni postopki oziroma akti v zve- 
zi s stavbnimi zemljišči številni, zato bi kazalo pretehtati, če se da kaj poeno- 
staviti. 

V zakonu bi morali natančneje obdelati tudi načela za financiranje ureja- 
nja stavbnega zemljišča in za določitev stroškov oziroma cene za oddajo stavb- 
nega zemljišča. Hvala lepa. 

Predsedujoči Boris Kralj: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Jože Mav- 
rič, delegat Zbora združenega dela, področje gospodarstva, 16. okoliš Mari- 
bor. 

Jože Mavrič: Tovariš predsedujoči, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov s področja gospodarstva za Zbor združenega dela Skupšči- 
ne SR Slovenije, 16. okoliš, je obravnavala osnutek zakona o stavbnih zem- 
ljiščih in ugotavlja, da je s predlaganimi rešitvami v načelu dana možnost za 
celovitejše urejanje tega področja. 

K posameznim členom pa skupina delegatov predlaga naslednje konkret- 
ne pripombe. 

3. člen: Želimo pojasnilo, kaj je predlagatelj mislil z zemljišči, za katera 
so izdana pravnomočna lokacijska dovoljenja — zadnja alinea člena. 

4. člen: Ni jasno, ali gre za zemljišče, ki je že v družbeni lastnini ali se 
šele pridobi v družbeno lastnino. Rok 10 let ni v skladu z nobenimi planskimi 
dokumenti. 

7. člen: V zadnjem odstavku naj se v drugi vrsti za besedo: »vrednosti« 
doda beseda: »pri uporabi stavbnega zemljišča«. 

10. člen: Četrta alinea je nerazumljiva. Menimo, da je treba zagotoviti ob- 
veščenost vseh zainteresiranih pri postopku sprejemanja odloka. 

11. člen: V tretjem odstavku naj se navede, da naj ponudba vsebuje tudi 
ceno, zemljiško knjižne podatke in podatke o lastniku zemljišča. 
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18. člen: Drugi in tretji odstavek naj se črtata. V zadnjem stavku prvega 
odstavka naj se upošteva varianta v celoti, brez zadnje variante, s tem da se 
vnesejo še vsi dediči. 

21. člen. Predlagamo varianto tega člena. 
IV. poglavje, oddajanje stavbnih zemljišč. Določila tega poglavja so v 

glavnem glede na dosedanji zakon nespremnjena. Menimo, da je treba dolo- 
čanje stroškov oziroma izračunavanje povprečnih stroškov bistveno poenosta- 
viti in prepustiti več možnosti za samostojno opredeljevanje politike odda- 
janja stavbnih zemljišč. _ v 

66. člen: V drugem odstavku naj se v predzadnji in zadnji vrsti crta be- 
sedilo »in omrežjem javne razsvetljave in telefonskim omrežjem«. 

67. člen: potrebno je uskladiti besedilo drugega in tretjega odstavka, da 
bo jasno, ali se občan oprosti plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča za dobo 5 let od tedaj naprej, ko je sklenil pogodbo o oddajanju 
stavbnega zemljišča ali ko zgradi družinsko stanovanjsko hišo. Iz sedanjega 
besedila 2. in 3. odstavka tega člena to ni jasno. 

68. člen: V prvem odstavku naj se črta besedilo: »in od kvadratnega me- 
tra funkcionalnega zemljišča, ki pripada tej stavbi«. Funkcionalno zemljišče 
k stavbi določi za urejanje prostora pristojni občinski upravni organ. Glede 
uvajanja plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča od funkcio- 
nalnega zemljišča delegacija meni, da je potrebno predhodno določiti funkcio- 
nalno zemljišče z odločbo. Glede na to bi bilo potrebno, na primer v Mari- 
boru, pred izdajo odločbe o določitvi nadomestila za uporabo stavbnega zem- 
ljišča določiti funkcionalno zemljišče v nekaj deset tisoč zadevah, kar bi glede 
na kompliciranost pogojev in meril za določanje funkcionalnega zemljišča, ki 
jih določa 76. člen, za dalj časa zavrlo izdajo odločb o nadomestilu. 

70. čen: V prvem odstavku je določeno, da izda odločbo o nadomestilu za 
uporabo stavbnega zemljišča upravni organ, pristojen za urejanje prostora. 

Menimo, da naj ostane dosedanja določba zakona, ki prepušča občinam, da 
same določijo upravni organ, pristojen za izdajo odločb z vodenjem knjigo- 
vodstva in evidenc ter izterjavo po istem upravnem organu. 

Nadalje menimo, da je potrebno v zakonu dodati določbe iz sedanjega za- 
kona o upravljanju in razpolaganju s stavbnim zemljiščem — drugi in tretji 
odstavek 47. člena — o hišnih svetih ter določiti, da se v tem primeru plačuje 
nadomestilo za nazaj. 

76. člen: Tretji odstavek naj se v celoti črta. Hvala. 

Predsedujoči Boris Kralj: Besedo ima delegat Franc Šmajdek, dele- 
gat Zbora združenega dela, področje gospodarstva, 21. okoliš, Novo mesto. 

Franc Šmajdek: Tovariš predsedujoči, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Tudi naše skupine delegatov so obravnavale osnutek zakona o stavbnih 
zemljiščih in sprejele več načelnih pripomb, na katere pa so že opozorili dele- 
gati pred menoj. Menim, da predlagatelj omenjenega zakona ni storil vsega 
da bi bila delegatska baza dovolj informirana o vsebini tega zakona. Zato 
predlagamo, da se organizirajo regijski posveti ali pa posveti na nivoju repu- 
blike, ki bi lahko dali odgovore na zastavljena vprašanja in kjer bi skupaj 
lahko razčistili posamezna določila zakona in precizirali še določene pomanj- 
kljivosti. Zato predlagam, da osnutek zakona odložimo za toliko časa, dokler 
se te stvari ne rešijo, naše pripombe pa bom oddal v pisni obliki. Hvala lepa. 
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Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Mislim, da ne kaže odlagati 
razprave o osnutku zakona in sprejem osnutka zakona. Kazalo pa bi sprejeti 
pobudo glede organiziranja posvetov in vprašujem predstavnika Izvršnega 
sveta, ali je pobuda sprejemljiva? (Je sprejemljiva.) Se s tem strinjate tudi de- 
legati? (Da.) 

Nadaljujemo z razpravo. Besedo ima Mitja Paulin, delegat Zbora združe- 
nega dela, področje državnih organov, 1. okoliš, Ljubijana-Center. Prosim! 

Mitja Paulin: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov za Zbor združenega dela za področje državnih organov s 
sedežem v občini Ljubljana-Center ima k osnutku zakona o stavbnih zemljiščih 
naslednje pripombe. 

Leta 1977 je bil sprejet zakon o upravljanju in razpolaganju s stavbnim 
zemljiščem (Uradni list SRS, št. 7/77, ki je v 47. členu v prvem odstavku do- 
ločal: »Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča določi zavezancu iz prejš- 
njega člena za komunalne zadeve pristojen občinski upravni organ z odločbo«. 
Leta 1978 je bil sprejet zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o upravljanju 
in razpolaganju s stavbnim zemljiščem. Spremenjeni drugi odstavek se glasi: 
»Občinska skupščina lahko s svojim odlokom poveri določanje nadomestila iz 
prejšnjega odstavka kakšnemu drugemu občinskemu organu«. Na podlagi tega 
odstavka so mnoge občine v Sloveniji s svojimi odloki poverile pobiranje na- 
domestila upravam za družbene prihodke. V Ljubljani je bil ta prenos na- 
rejen v občini Šiška, Moste-Polje in Vič-Rudnik, medtem ko občini Center in 
Bežigrad pobirata nadomestilo še na prvotni način, prek upravnega organa, 
pristojnega za urejanje prostora. 

V osnutku, predlaganem republiški Skupščini v mesecu juliju 1981, je 
omenjeni člen ostal nespremenjen, to se pravi, da je občinam ostala možnost, 
da odmerja nadomestilo o stavbnem zemljišču organ za komunalo ali kak drug 
organ, to je po pravilu uprava za družbene prihodke. Zato nam je postala 
nerazumljiva sedanja določba predlaganega osnutka zakona o stavbnih zem- 
ljiščih, ki v 70. členu navaja: »Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 
je dolžan plačevati neposredni uporabnik zemljišča oziroma stavbe ali dela 
stavbe na podlagi odločbe upravnega organa, pristojnega za urejanje prostora«. 
Ta določba je še toliko nerazumljivejša, ko lahko ugotovimo, da prav novi 
osnutek prinaša dve bistveni spremembi, predlagani med drugim tudi od strani 
naše delegacije na julijskem zasedanju Skupščine, in sicer trimesečno pred- 
pisovanje akontacij in pa v 71. členu, kjer je navedeno, da za zastaranje od- 
mere in izterjatve nadomestila veljajo roki, ki jih določajo predpisi o davkih 
občanov in da se za izterjavo nadomestila uporabljajo določbe zakona o davkih 
občanov. Ti dve noviteti vsekakor podpiramo. 

Navedeni 70. člen, ki določa, da bi nadomestilo odslej pobiral le organ, pri- 
stojen za urejanje prostorov, odpira naslednje probleme. Vse tiste občine, ki 
so poverile pobiranje nadomestila drugemu občinskemu upravnemu organu, 
to so uprave za družbene prihodke, so ta način pobiranja uskladile s svojimi 
ostalimi načini pobiranja davkov in prispevkov, običajno prek avtomatskih 
obdelav in bi sedanja sprememba povzročila mnogo težav pri prenosu na 
organe za urejanje prostora. Do sprejetja zakona o spremembi in dopolnitvi 
zakona o upravljanju in razpolaganju s stavbnim zemljiščem so mnoge občine 
dale pobudo, da se zaradi racionalizacije dela, knjigovodskih evidenc in tako 
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dalje prenese pobiranje nadomestila na organ v občini, ki pobira druge pri- 
spevke in davke. Na podlagi teh pobud je bila leta 1978 sprejeta sprememba 
zakona. Ce bi organ za urejanje prostora po novem odmerjal in pobiral na- 
domestilo, uprava za družbene prihodke pa vršila izterjavo, bi to pomenilo 
dodatno pisarjenje in zahtevke med tema dvema organoma, kar bi vsekakor 
povečalo administracijo, posebno v primerih, ko je sistem knjigovodstva za 
nadomestilo delno že vključen v sistem avtomatskih obdelav na upravah za 
družbene prihodke. Vse to pa ne bo prispevalo k racionalizaciji dela uprav za 
družbene prihodke. 

Zato predlagamo, da se prvi odstavek 70. člena spremeni in naj se glasi: 
»Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča je dolžan plačevati neposredni 
uporabnik zemljišča oziroma stavbe ali dela stavbe itd., na podlagi odločbe 
upravnega organa, pristojnega za urejanje prostora ali kakšnega drugega ob- 
činskega organa, ki ga občinska skupščina določi s svojim odlokom«. Drugi 
in tretji odstavek 70. člena naj se ne spremenita. 

Omeniti je treba še določbo prvega odstavka 72. člena osnutka zakona o 
stavbnih zemljiščih, ki določa, da se nadomestilo plačuje trimesečno za nazaj, 
to pomeni, da bi nadomestilo zapadlo v plačilo konec trimesečja, kar tudi ni 
sprejemljivo. To določilo bi bilo treba urediti tako, da nadomestilo zapade v 
plačilo v sredini trimesečja. 

Drugi odstavek 72. člena navaja, da se sredstva nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča sme uporabljati le za urejanje stavbnega zemljišča. Me- 
nimo, da je potrebno namen uporabe teh sredstev razširiti, in sicer tudi za 
urejanje in gradnjo objektov in naprav kolektivne komunalne rabe, kot je bilo 
v dosedanji pozitivni zakonodaji. 

Obrazložitev. Sedanje določilo zakona je, da se nadomestilo za uporabo 
stavbnega zemljišča uporablja le za gradnjo objektov in naprav kolektivne 
komunalne rabe. Zato se s temi sredstvi urejajo zlasti mestne ulice. Vse te ulice 
pa ne predstavljajo pojem stavbno zemljišče, ker gre skoraj v vseh primerih 
za ulice, kjer so stanovanjska naselja bila zgrajena v preteklosti in to pre- 
težno še pred drugo svetovno vojno. S sredstvi se je torej postopoma odprav- 
ljal komunalni deficit. Sredstva pa se zbirajo s strani vseh občanov in to 
pretežno od teh, kjer okoli bivališča obstaja komunalni deficit. Predlagana 
dikcija zakona pa omejuje potrošnjo sredstev izključno na stavbna zemljišča, 
zato predlagamo, da se v izogib nejasnosti v predlogu zakona natančneje opre- 
deli namen trošenja sredstev. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Besedo ima tovariš Leopold 
Benedik, delegat Zbora združenega dela, področje državnih organov, 1. okoliš, 
L j ubij ana-Center. 

Leopold Benedik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Že omenjena delegacija 1. okoliša me je na seji dne 19. 2. 1982 pooblastila, 
da posredujem še naslednja stališča in predloge. 

Delegacija ugotavlja, da je del njenih pripomb iz predhodnih obravnav v 
osnutku zakona že upoštevan in je sedanje besedilo sprejemljivejše in bolj 
precizno glede definicije stavbnega zemljišča, njegove vrednosti in načina 
zajemanja povečane vrednosti. 

8 
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Kljub temu pa menimo, da je potrebno opozoriti še na naslednje. Osnutek 
zakona o stavbnih zemljiščih ne predvideva več ustanavljanja stavbno zem- 
ljiških skupnosti, pač pa v večjem obsegu vključuje občinsko skupščino oziroma 
njene upravne organe, prek katerih bo potekalo pridobivanje in oddajanje 
stavbnega zemljišča v uporabo. Taka ureditev na eni strani odpravlja po- 
trebo po širjenju strokovnih služb na nivoju samoupravnih interesnih skup- 
nosti, na drugi pa pomeni dodatno obremenjevanje občinskih upravnih orga- 
nov. Ker je podobna situacija tudi na drugih področjih, bo težko realizirati 
zahtevo po zmanjševanju kadrov v teh službah. 

S tem v zvezi je potrebna ponovna proučitev 73. člena, kjer naj bi se 
dala možnost oblikovanja različnih oblik strokovnih služb v zvezi s pridobi- 
vanjem in oddajanjem stavbnih zemljišč. 

Osnutek zakona daje vrsto pooblastil občinski skupščini, da bi lahko več 
vprašanj uredili z istim odlokom. Vprašljiva je določba drugega odstavka 20. 
člena, ko dobesedno navaja odlok o določitvi stavbnega zemljišča. 

Občinska skupščina nadalje sprejema tudi program pridobivanja stavbnih 
zemljišč, katerega vsebino je treba v zakonu definirati tako kot pri programu 
urejanja. 

49. člen predvideva, da povprečne stroške urejanja stavbnega zemljišča 
določi občinska skupščina z odlokom. Ob današnji dinamiki cen in ob vsaj dvo- 
faznem sprejemanju odloka na nivoju občine je taka določba vprašljiva. Me- 
nimo, da bi bili predmet odloka lahko le kriteriji, nikakor pa ne določitev 
končne cene ureditve nekega zemljišča. 

Postopek za izdajo gradbenega dovoljenja po zakonu velja kot hiter. 
Da bi to dejansko postal, bi se morali prizadevati za izločitev vseh opravil, ki 
niso gradbene narave, na primer, ugotavljanje raznih plačil, izvajanje odmer 
prispevkov in podobno. S tem v zvezi bi bilo potrebno ponovno proučiti drugi 
odstavek 62. člena. 

Ob koncu bi želel opozoriti še, da je potrebno vsebinsko urediti nekatere 
člene, na primer, 7. in 8. člen po vsebini ne sodita v uvodna poglavja, analogno 
pa velja za 73. člen. 

Osnutek zakona je treba uskladiti z zakonom o komunalnih dejavnostih, 
to velja za 30. in 72. člen, drugi odstavek 62. člena, v kolikor bo obveljal, pa 
z zakonom o graditvi objektov. Menimo, da je kazenske določbe potrebno bolj 
razširiti, kar bi prispevalo k doslednejšemu izvajanju zakona. 

Ob dosedanjih izkušnjah, da se z izvršilnimi predpisi zamuja, je treba 
rok za uskladitev občinskih predpisov, to je v drugem odstavku 76. člena, ve- 
zati na dejansko izdajo le-teh. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Besedo ima tovarišica Pavla 
Glavač, delegatka Zbora združenega dela, področje gospodarstva, 28. okoliš, 
Trbovlje. 

Pavla Glavač: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov 28. okoliša je ob tej točki dnevnega reda oblikovala na- 
slednje pripombe. 

Osnutek zakona o stavbnih zemljiščih predvideva ukinitev že uveljav- 
ljenih delegatskih odnosov v skupščinah in drugih organih samoupravnih inte- 
resnih skupnosti za področje urejanja stavbnih zemljišč oziroma v enotah ko- 
munalnih skupnosti. Menimo, da takšna opredelitev ni sprejemljiva, ker od- 
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pravlja samoupravno organiziranost na tem področju in pomeni krnjenje že 
uveljavljenega delegatskega sistema oziroma negacijo podružbljanja na pod- 
ročjih dela upravnih organov. 

V občini Trbovlje srno prvi v Sloveniji ustanovili stavbno-zemljiško skup- 
nost že konec leta 1977. V dosedanjem delu te interesne skupnosti ugotavljamo, 
da so se delegati aktivno vključevali v odločanje o pripravi in opremljanju 
stavbnih zemljišč, kar dokazuje, da je urejanje prostora eno izmed pomemb- 
nih področij, za katerega se zanimajo tudi občani. Pri razreševanju proble- 
matike na tem področju se aktivno vključevanje občanov lahko zagotavlja 
le z nadaljnjim obstojem interesne skupnosti. 

Prav tako ni sprejemljiva določba 48. člena osnutka, iz katere izhaja, da 
bremeni investitorja družbeno usmerjene stanovanjske gradnje le sorazmeren 
del stroškov pridobivanja in priprave stavbnega zemljišča — z varianto celo 
investitorjev objektov družbenega standarda — in menimo, da je potrebno 
obdržati sedanji način, to je, da investitor stanovanjskega objekta ali objekta 
družbenega standarda v stanovanjski soseski plača stroške za pripravo stavb- 
nega zemljišča ter sorazmeren del stroškov za opremljanje stavbnega zemlji- 
šča z omrežjem komunalnih objektov in naprav sekundarnega pomena, ki so 
namenjeni za skupno porabo. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Besedo ima tovariš Tine 
Breskvar, delegat Zbora združenega dela, področje kmetijstva, 2. okoliš Ljub- 
ljana Moste-Polje. 

Tine Breskvar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Dovolite mi, da v imenu delegatov s področja kmetijstva dam nekaj pripomb 
k osnutku zakona o stavbnih zemljiščih. 

Morda se bo kdo vprašal, zakaj to področje zanima prav kmetijce, vendar 
je odgovor zelo preprost, saj so ravno kmetijska zemljišča tisti naravni vir, 
iz katerega se oblikujejo urbane površine. 

Zal se kljub vsem sprejetim resolucijam za stavbna zemljišča še vedno 
ne uporabljajo neplodne površine niti manj plodne površine, temveč skoraj 
praviloma kvalitetna kmetijska zemljišča. 

Od svojega nastanka pa do leta 1981 je Ljubljana porabila 6600 ha površin 
za svoj razvoj. Za razvoj do leta 2000, to se pravi ne polnih 20 let, pa potre- 
buje približno 3400 ha novih površin. To se pravi skoraj več kot polovico vseh 
dosedanjih površin. V zvezi s tem se odpira širša družbena problematika, pa 
tudi problematika prizadetih kmetijcev. 

Dal bi nekaj konkretnih pripomb k posameznim členom. 
V 10. členu, prvi odstavek tretja alinea, ki govori o pravicah prejšnjih 

lastnikov stavbnih zemljišč, bi kazalo precizirati oziroma razmejiti pravice 
kmetov, ki izgubijo skoraj pretežni del zemlje, od tistih, ki jo sicer izgubljajo, 
jo pa lahko na nek način nadomestijo. V takih primerih bi bilo pred oceno 
zemljišča potrebno razrešiti odškodninsko vprašanje, ker se ti odškodninski 
postopki običajno vlečejo v nedogled, zemljišče pa je že zdavnaj odvzeto. 

V 17. členu naj se v drugem odstavku črta zadnji stavek. Menimo, da je 
za ugotovitev splošnega interesa za razlastitev zgradbe na zemljišču, ki je že 
razlaščeno, še vedno potrebno ugotavljati splošni interes. 

V. poglavje — nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Nelogično je, 
da se predpisuje nadomestilo tudi za stavbna zemljišča, ki so sicer z aktom 

8* 
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že spremenila status, se pa še vnaprej uporabljajo kot kmetijska. Tako pride 
kmet v položaj, da mora plačevati vse obveznosti po katastru iz naslova kme- 
tijske dejavnosti, poleg tega pa še nadomestilo za nezazidano stavbno zemljišče. 
Še ob tako intenzivni obdelavi zemlje kmet vseh teh dajatev ne bi zmogel. 
Posebno velja to za Ljubljano, ko sprejema odlok o nadomestilu za vse občine 
mestna skupščina. Zato so bile že v mestni skupščini o tem vprašanju precej 
vroče razprave. So tudi primeri, ko so bile izdane odločbe za plačilo nadome- 
stila od več hektarov in tu gre za »težke« milijone. No, v praksi smo doslej 
ob razumevanju pristojnih v izvršnem svetu mesta in v skupščini nekako re- 
šili to vprašanje, kljub temu pa so v mestni odlok dali naslednjo formulacijo: 
»Nadomestilo za nezazidano stavbno zemljišče se ne plačuje za kmetijska zem- 
ljišča, ki so po urbanističnih in zazidalnih načrtih namenjena za gradnjo, do- 
kler se uporabljajo za kmetijske namene.« Zato menimo, da bi kazalo to vnesti 
v predlagani 67. člen osnutka zakona. 

Zaradi jasnosti naj se besedilo 67. člena, ki navaja oprostitve oziroma 
delne oprostitve, dopolni še z naslednjim: Nadomestilo za uporabo stavbnega 
zemljišča se ne plačuje od kmetijskih gospodarskih poslopij s funkcionalnim 
zemljiščem, kakor tudi od stanovanjskih hiš kmetov, ki so zdravstveno in sta- 
rostno zavarovani kot kmetje. Taka rešitev je podana že v predlogu novega 
davčnega zakona in mislim, da je sistemsko upravičeno, da se uporabi tudi v 
tem zakonu, ker je izpeljava in vse ostalo prilagojeno davčnemu zakonu. 
Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomaži č: Hvala! Razpravljal bo tovariš Branko 
Cerkvenik, delegat Zbora združenega dela, področje gospodarstva, 29. okoliš, 
Koper. 

Branko Cerkvenik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši de- 
lsgati! Skupina delegatov 29. okoliša za področje gospodarstva, ki delegira de- 
legate v Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije, je na seji dne 22. 2. 1982 
obravnavala osnutek zakona o stavbnih zemljiščih ter v zvezi s tem sklenila 
posredovati naslednje ugotovitve in pripombe. 

1. Sedaj veljavni zakon o upravljanju in razpolaganju s stavbnim zem- 
ljiščem ni urejal obveznosti investitorjev glede opremljanja stavbnega zem- 
ljišča izven organizirane gradnje, ker je izhajal iz načela, da je mogoče inve- 
stitorje bremeniti le za sorazmeren del stroškov za opremljanje stavbnega 
zemljišča na območju, ki ga določa zazidalni načrt. Zaradi pomanjkanja ure- 
jenih zazidalnih območij in drugih razlogov se v praksi še vedno dogaja, da 
se v skladu z zakonom o urbanističnem planiranju daje možnost gradnje tudi 
izven urejenih zazidalnih območij. Tako stanje bo trajalo vse do obdelave 
celotnega prostora občine v skladu z bodočim zakonom o urejanju prostora. 
V praksi povzroča tako stanje beg iz zazidalnih območij in diferenciacijo glede 
plačila prispevka za urejanje stavbnega zemljišča. Investitor ne plača že ob- 
stoječe infrastrukture, kot je to cesta, voda in tako dalje. 

V novem zakonu o stavbnih zemljiščih je potrebno to vprašanje načelno 
rešiti. Investitor naj pred izdajo lokacijskega oziroma gradbenega dovoljenja 
plača vse obstoječe komunalne naprave, ki jih dobi, ne glede na to, kdaj so 
bile zgrajene in kdo jih je financiral, v skladu z načeli in v višini, ki se od- 
merja za urejena zazidalna območja. 
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Osnutek zakona o stavbnih zemljiščih v 7. členu obravnava tudi vprašanje 
zajemanja rente. Povečana vrednost stavbnega zemljišča bi se zajemala pri 
oddaji in uporabi stavbnega zemljišča. Niti v tem členu niti v drugih določbah 
zakona ni dana možnost zajemanja rente in povečanja vrednosti zemljišča v 
primerih svobodnega prometa z zemljišči izven organizirane gradnje. Rento 
v takih primerih zajema sedaj zasebni prodajalec zemljišča, ki pa ni rezultat 
njegovih vlaganj, temveč neposrednih in posrednih vlaganj družbe. Občinam 
je potrebno omogočiti tudi v takih primerih zajemanje rente. V zakonu je 
treba precizirati določbe glede načina zajemanja povečane vrednosti zemljišča. 

2. Sedaj veljavnih meril za odmero nadomestila za uporabo stavbnega 
zmljišča ni potrebno spreminjati. Vsaka nova sprememba bo zahtevala do- 
datno administriranje in stroške. 

3. V prehodnih določbah je potrebno določiti primeren rok za prehod na 
novo samoupravno organiziranost tega področja. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Franc 
Ferfolja, delegat Zbora združenega dela, področje gospodarstva, 7. okoliš, 
Nova Gorica. 

Franc Ferfolja: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov za Zbor združenega dela, 7. in 5. okoliš in skupina delegatov 
za Zbor občin je na svoji seji 22. 2. 1982 obravnavala osnutek zakona o stavb- 
nih zemljiščih, h kateremu"ima naslednje pripombe. 

1. Načelno vprašanje! Ali bo potrebno s predvidenim prenosom pridobi- 
vanja in oddajanja stavbnih zemljišč na občine ukiniti stavbno zemljiške 
skupnosti? 

2. Predlagamo, da se v 18. členu sprejme varianta, ki se glasi: »Prejšnji 
lastnik ima pravico uporabe na stavbnem zemljišču prenesti s pravnim po- 
slom le na zakonca, potomce in posvojence.« 

3. 21. člen: Predlagamo, da se pri priznanju predmetne pravice upošteva 
varianta. 

4. 25. člen: Predlagamo, da pravico uporabe lahko podedujejo le zako- 
niti dediči. 

5. Sredstva nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ne bodo zadoščala 
za pridobivanje stavbnega zemljišča ter za urejanje stavbnega zemljišča. Zato 
bi bilo potrebno predvideti, kje bo občina dobila potrebna sredstva — vsaj 
premostitvena — za pridobivanje stavbnih zemljišč. 

6. 67. člen, zadnji odstavek: Občinska skupščina bi morala imeti večje 
pristojnosti glede odločanja o oprostitvi plačila nadomestila za uporabo stavb- 
nega zemljišča na svojem območju. 

7. 68. člen: Drugi odstavek je nelogičen glede določbe, da se plačuje na- 
domestilo za uporabo stavbnega zemljišča od kvadratnega metra zemljišča, ki 
je predvideno za normalno uporabo predvidene stavbe. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Prijavljenih razpravljalcev ni več. Želi 
še kdo razpravljati? (Da.) Besedo ima tovariš Ciril Umek, delegat Zbora zdru- 
ženega dela, področje gospodarstva, 1. okoliš, Celje. 

Ciril Umek: Tovarišice in tovariši delegati! Naši delegati imajo k 
osnutku zakona o stavbnih zemljiščih naslednje pripombe. 
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V členih od 46. do 52. je določen način izračuna povprečnih stroškov, ki 
bremenijo vsakega investitorja gradnje na urejenem stavbnem zemljišču. Pri 
tem pa je potrebno upoštevati dejanske stroške urejanja, se pravi stroške, ki 
so se izkazali pri ureditvi določenega območja. 

V 51. členu osnutek zakona določa, da se sorazmerni del stroškov določi s 
programom urejanja stavbnega zemljišča. Obe določili sta si po našem mnenju 
v nasprotju, saj s programom urejanja stavbnih zemljišč ni mogoče ugotoviti 
dejanske stroške, temveč le povprečne predvidene stroške urejanja na dolo- 
čenem zemljišču. Zato predlagamo, da se v 49. členu izpusti beseda: »dejanski«. 
Hvala! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Zeli še kdo razpravljati? 
(Nihče.) 

Zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 
1. Osnutek zakona o stavbnih zemljiščih se sprejme. 
2. Predlog zakona naj pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Pri pri- 

pravi predloga zakona naj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije prouči in ustrez- 
no upošteva mnenja sekretariatov Sveta za družbenoekonomske odnose in 
ekonomsko politiko ter Sveta za varstvo okolja, stališča, mnenja in pripombe 
delovnih teles Skupščine, zbora ter pripombe in stališča delegatov iz razprave 
na seji zbora. 

Zeli kdo o tako oblikovanem predlogu sklepa razpravljati? (Ne.) 
Prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlagani sklep, naj prosim gla- 

suje! (134 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? 
(En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 
Predlagam, da bi odstopili od dogovorjenega dnevnega reda glede na to, 

da smo po pomoti prehitro pozvali predstavnika Slovenske akademije zna- 
nosti in umetnosti, da pride na našo sejo. Predlagam zboru, da preidemo na 
14. točko dnevnega reda. Se zbor s predlogom strinja? (Da.) 

Prehajamo na 14. točko dnevnega reda, to je na statut Slovenske 
akademije znanosti in umetnosti, ki ga je predložila Slovenska akademija 
znanosti in umetnosti. 

Zeli predstavnik predlagatelja besedo? (Ne.) Zeli predstavnik Izvršnega 
sveta besedo? (Ne.) Želi kdo razpravljati? (Ne.) 

Potem prehajamo na glasovanje. Na glasovanje dajem predlog odloka o 
soglasju k statutu Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Kdor je za pred- 
log odloka, naj prosim glasuje! (134 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En 
delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o soglasju k statutu Slovenske akademije 
znanosti in umetnosti sprejet z večino glasov. 

Glede na pripombe Komisije za narodnosti naše Skupščine predlagam 
zboru, da sprejme še naslednji sklep: 

Slovenska akademija znanosti in umetnosti naj prouči pripombe Komisije 
za narodnosti Skupščine SR Slovenije ter jih, upoštevajoč določila zakona o 
Slovenski akademiji znanosti in umetnosti, po možnosti vgradi v določbe sta- 
tuta. Gre namreč za predlog Komisije za narodnosti, da se v statutu bolj po- 
udari potreba po izdajanju znanstvenih in umetniških publikacij, pomembnih 
za znanost in kulturo italijanske in madžarske narodnosti v SR Sloveniji ter 
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omogoči tiskanje publikacij v italijanskem in madžarskem jeziku, ki se upo- 
rabljajo skupaj s slovenskim jezikom na narodnostno mešanih območjih. 

Želi kdo o tem predlogu sklepa razpravljati? (Nihče.) Če ne, prosim da 
o njem glasujemo. Kdor je za predlog sklepa, naj prosim glasuje! (130 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (5"delegatov.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Predlagam, da se vrnemo na 7. točko dnevnega reda, to je na 
predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o komunalnih dejavnostih 
posebnega družbenega pomena, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Iz- 
vršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Predlog zakona je bil objavljen v Poročevalcu št. 1/82. Želi predstavnik 
Izvršnega sveta besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Ladislav Horvat, pomočnik 
predsednice Republiškega komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora. 
Prosim! 

Ladislav Horvat: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Dovolite mi, da v imenu predlagatelja navedem nekaj skupnih ugotovitev 
o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o komunalnih dejavno- 
stih posebnega družbenega pomena. 

Kot gradivo za razpravo o predlogu omenjenega zakona ste prejeli predlog 
zakona in amandmaje predlagatelja zakona, ki so bili kot sestavni del pred- 
loga zakona pripravljeni na podlagi razprav v delovnih telesih Skupščine in 
njenih zborov ter na podlagi pripomb in pobud, ki so jih predlagatelju posre- 
dovale samoupravne organizacije in skupnosti. 

Poleg tega ste danes na klop prejeli amandmaje Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije, dodatne amandmaje skupine delegatov za proučitev družbeno- 
ekonomskih odnosov v samoupravnih interesnih skupnostih materialne proiz- 
vodnje in zakonskih aktov s tega področja, skupin delegatov za delegiranje de- 
legatov v zbore Skupščine in drugih predlagateljev. 

Že v razpravi o osnutku zakona je bilo večkrat povedano o namenu in 
ciljih, ki jih želimo uresničiti s spremembami in dopolnitvami sedaj veljav- 
nega zakona o komunalnih dejavnostih posebnega družbenega pomena, zato 
menim, da dodatna obrazložitev ni potrebna. 

V zvezi z amandmaji k predlogu zakona in glede na nekatera nepopolna 
tolmačenja posameznih določb predloženega zakona je potrebno spregovoriti 
še nekaj besed o samoupravnem organiziranju samoupravnih komunalnih 
skupnosti in izvajalcev komunalnih dejavnosti ter o financiranju komunalnih 
dejavnosti in o prehodnem obdobju, v katerem naj bi se uveljavili novi odnosi 
in razmerja po predlaganem zakonu. 

V skladu z usmeritvami in stališči ob osnutku predloženega zakona se je 
predlagatelj opredelil, da se komunalne interesne skupnosti ustanavljajo 
praviloma za eno občino, lahko pa tudi za območje ene ali več občin. Stvar 
samoupravnega sporazumevanja je, za katero območje se bodo ustanovile ko- 
munalne interesne skupnosti. 

S temi predlogi zakon ne izključuje, da se v okviru komunalne interesne 
skupnosti organizirajo enote oziroma temeljne skupnosti ob pogojih, ki jih 
določa zakon o skupnih osnovah svobodne menjave dela. 

Glede organiziranja izvajalcev komunalnih dejavnosti je potrebno opo- 
zoriti, da predloženi zakon navaja na to, naj se komunalne delovne organizacije 
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oziroma temeljne organizacije združenega dela, ki opravljajo komunalno de- 
javnost, usposobijo predvsem za gospodarjenje s komunalnimi objekti in na- 
pravami in prevzamejo naloge, da bodo delovni ljudje in občani deležni ustrezne 
preskrbe s komunalnimi storitvami oziroma proizvodi. 

Hkrati naj bi te organizacije kot izvajalci komunalnih dejavnosti imele 
tudi skrb za usmerjanje komunalnih investicij, opravljale pa naj bi tudi stro- 
kovni nadzor nad izvajanjem teh investicij in tako zagotavljale odgovorno in 
kvalitetno izvedbo investicij ter kasnejšo smotrno in učinkovito obratovanje 
komunalnih objektov in naprav. 

Se vedno so prisotne nekatere težnje, ki gredo zoper takšno osnovno usme- 
ritev. Take težnje izhajajo iz nekaterih amandmajev, po katerih naj bi se inve- 
stitorstvo uredilo tako, da bi bila možen investitor komunalna skupnost, se- 
danje komunalne organizacije pa v načelu izvajalec gradbenih in drugih del za 
investicije na področju komunalnega gospodarstva. 

Poudariti moram, da takim težnjam ni mogoče slediti, ker bi bilo to v 
nasprotju z načelom, da je samoupravna interesna skupnost mesto za uskla- 
jevanje in dogovarjanje med uporabniki in izvajalci in z načelom, da so ko- 
munalne organizacije združenega dela nosilec enostavne in razširjene repro- 
dukcije, kar je v skladu z njihovo funkcijo na področju komunalnih dejavnosti. 

Za izvajanje gradbenih in drugih del pri graditvi oziroma rekonstrukciji 
komunalnih objektov in naprav naj se usposobijo in specializirajo sedanje 
organizacije združenega dela gradbeništva ter montažna in obrtna podjetja in 
tedaj, kadar je to smotrno, tudi za specializirane temeljne organizacije zdru- 
ženega dela v sestavi komunalnih delovnih organizacij. 

Zato predlagatelj meni, da je v predlogu zakona ponuđena ureditev glede 
investitorstva komunalnih objektov in naprav in glede izvajanja investicijskih 
del v obsegu sprememb in dopolnitev, ki jo izraža dodatni amandma omenjene 
skupine delegatov za proučitev družbenoekonomskih odnosov v samoupravnih 
interesnih skupnostih materialne proizvodnje in zakonskih aktov s tega pod- 
ročja, v 10. in 11. členu predloga zakona najbolj primerna. 

Sistem financiranja na področju komunalnega gospodarstva je izpeljan 
tako, da se v načelu sredstva za razširjeno reprodukcijo zagotavljajo s samo- 
upravnim združevanjem sredstev ter z enostavno reprodukcijo, z dogovorje- 
nimi cenami za individualno določljive in izmerljive komunalne storitve ozi- 
roma proizvode in s povračili za individualno nedoločljive in neizmerljive ko- 
munalne storitve. 

Pri dogovarjanju o cenah in povračilih je v predloženem zakonu uveljav- 
ljen princip, da se v tej svobodni menjavi dela v večji meri uveljavljajo tržne 
zakonitosti. Opozoriti je treba, da po predlogu zakona subjekti samoupravnega 
združevanja sredstev niso našteti, kar pomeni, da lahko združujejo sredstva 
ne samo organizacije združenega dela in delovne skupnosti, temveč tudi drugi 
subjekti. Opozoriti je treba tudi na to, da predlog zakona ne določa vira sred- 
stev po subjektih, ki združujejo sredstva, seveda pa je lahko tak vir pri orga- 
nizacijah združenega dela le čisti dohodek in ne dohodek. 

Dogovorjene cene in povračila bremenijo po predlogu zakona uporabnike 
komiinalnih storitev kot materialni strošek. 

V predlogu zakona in v ponuđenih amandmajih omenjene skupine dele- 
gatov za proučitev družbenoekonomskih odnosov v samoupravni interesni skup- 
nosti materialne proizvodnje in zakonskih aktov s tega področja je ponuđena 
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tudi struktura cene oziroma povračila, pri čemer je dana možnost, da se s 
cenami in povračili krije tudi dogovorjeni del razširjene reprodukcije na ko- 
munalnem področju v skladu s samoupravnim sporazumom o temeljih plana 
komunalne skupnosti. 

Glede na tako ureditev, ki naj bi jo uveljavili po predlogu zakona in tudi 
po sprejetih stališčih omenjene skupine delegatov, predlaganih amandmajev 
ne bi kazalo spreminjati v smislu drugih predlaganih amandmajev. 

Pri opredeljevanju plačnikov povračila je predlagatelj izhajal iz dejstva, 
da se ustvarja dohodek kot nova vrednost pri organizacijah združenega dela 
s področja gospodarstva in pri delovnih ljudeh, ki samostojno opravljajo de- 
javnosti z osebnim delom s sredstvi v lasti občanov. 

Te organizacije združenega dela in ti delovni ljudje naj bi bili tudi plačniki 
povračila, da bi se s tem izognili nepotrebnemu prerazdeljevanju dohodka kot 
novoustvarjene vrednosti in izstavljanju množice računov, kar nedvomno po- 
vzroča več administrativnega dela. 

Taka ureditev res ne ustreza principu, naj vsi uporabniki komunalnih 
storitev plačujejo tak strošek, vendar je predlagatelj štel, da je v predlogu 
ponuđena rešitev glede plačnikov povračila iz omenjenih razlogov bolj pri- 
merna. 

V predlaganih amandmajih je bila postavljena zahteva po razširitvi kroga 
zavezancev. Ta težnja je povzeta v amandmaju v 39. členu predloga zakona", ki 
se je izoblikoval v omenjeni skupini delegatov za proučitev družbenoekonomskih 
odnosov v samoupravni interesni skupnosti materialne proizvodnje in zakon- 
skih aktov s tega področja. 

Po tem amandmaju so plačniki povračila za urejanje s komunalnimi ob- 
jekti in napravami skupne rabe opredeljeni zelo široko. V zvezi s tem naj v 
imenu predlagatelja poudarim, da bi bilo potrebno zagotoviti, da v tem sred- 
njeročnem obdobju ne bi dodatno obremenjevali s plačili povračil za komu- 
nalno dejavnost družbenih dejavnosti in delovnih skupnosti, ki pridobivajo 
dohodek iz proračuna družbenopolitične skupnosti. 

Z amandmajem k 47. členu, oblikovanim z usklajevanjem v skupini dele- 
gatov za proučitev družbenoekonomskih odnosov v samoupravni interesni skup- 
nosti materialne proizvodnje in zakonskih aktov s tega področja, je dana mož- 
nost, da je komunalna skupnost investitor za investicije na področju komunal- 
nega gospodarstva do konca tega srednjeročnega obdobja. 

Taka ureditev pa naj predstavlja le možnost, da se do konca tega sred- 
njeročnega obdobja postopno in z vso odgovornostjo opredelijo vsi odnosi in 
razmerja, da bo komunalna interesna skupnost mesto sporazumevanja in do- 
govarjanja med uporabniki in izvajalci. 

Predlagatelj ugotavlja, da so sicer upravičeni predlagatelji oblikovali 
amandmaje v kratkem roku pred današnjo razpravo v zborih. Skupina dele- 
gatov številnih amandmajev ni podprla, kolikor pa bodo predlagatelji vztra- 
jali pri amandmajih in bo potrebno posamezna vprašanja ponovno proučiti in 
uskladiti, predlagatelj ne bi nasprotoval, da se v skladu z 283. členom poslov- 
nika Skupščine SR Slovenije sklepanje o predlogu zakona po opravljeni da- 
našnji obravnavi odloži na prihodnjo sejo zborov Skupščine SR Slovenije. 

V primeru, če bi se v razpravi na zborih delegati uskladili glede dodatr 
nega amandmaja Izvršnega sveta in amandmajev skupine delegatov za pro- 
učitev družbenoekonomskih odnosov v samoupravni interesni skupnosti ma- 
terialne proizvodnje in zakonskih aktov s tega področja, s katerimi se Iz- 
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vršni svet strinja, pa predlagam, da zbor sprejme predlog zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o komunalnih dejavnostih posebnega družbenega po- 
mena, skupaj z amandmaji Izvršnega sveta in omenjene skupine delegatov. 
Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Zeli poročevalec skupine delegatov be- 
sedo? (Da.) Besedo ima tovarišica Francka Herga, poročevalka skupine dele- 
gatov. 

Francka Herga: Tovarišice in tovariši delegati! Skupina delegatov 
za proučitev družbenoekonomskih odnosov v samoupravnih interesnih skup- 
nostih materialne proizvodnje in zakonskih aktov s tega področja je včeraj 
ponovno obravnavala predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
komunalnih dejavnostih posebnega družbenega pomena in amandmaje k pred- 
logu zakona. Skupina delegatov je ob tej obravnavi imela pred očmi stališča in 
sklepe ob obravnavi nadaljnjega razvoja družbenoekonomskih odnosov v sa- 
moupravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje. Prav tako je sku- 
pina upoštevala, da so sicer vlagatelji amandmajev poslali nekaj dni pred se- 
jo amandmaje v Skupščino, čeprav je bil zakon objavljen 42 dni prej. Tako 
smo dan pred zasedanjem zborov obravnavali predložene amandmaje. 

Skupina delegatov je obravnavala tudi pripombe, ki sta jih poslali Zveza 
komunalnih skupnosti Slovenije in Izvršni svet Skupščine mesta Ljubljane, 
ki niso formalni predlagatelji amandmajev. 

Skupina je obravnavala tudi amandmaje skupine delegatov za Zbor združe- 
nega dela iz Ljubljana Moste-Polje, ki pa niso vloženi v skladu s poslovni- 
škimi roki. Dodatno poročilo skupine delegatov ste danes prejeli na klop. 
Kljub temu želim opozoriti na nekatera stališča skupine. 

Skupina delegatov se strinja z vsemi amandmaji Izvršnega sveta, ki jih je 
predložil 11. 12. 1981 in ste jih prejeli, razen k tretjemu odstavku 37. člena, 
kjer skupina delegatov predlaga svoj amandma. Na tej osnovi skupina delega- 
tov umika vse amandmaje, ki jih je oblikovala v poročilu k predlogu zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o komunalnih dejavnostih s svoje obrav- 
nave dne 20. 1. 1982. 

V konkretni razpravi je skupina oblikovala naslednje nove amandmaje. 
K 10. in 11. členu: Novo besedilo 10. in 11. člena imate pred seboj, zato ga 

ne bom brala. Poasebej želim opozoriti na obrazložitev k tem amandmajem. 
Pri oblikovanju določb novega 10. in 11. člena predloga zakona je skupina de- 
legatov izhajala iz načelnih usmeritev, ki so bile sprejete že ob obravnavi gra- 
diva o razvoju družbenoekonomskih odnosov na področju samoupravnih inte- 
resnih skupnosti materialne proizvodnje, da naj bi samoupravne interesne 
skupnosti ne bile v bodoče investitorji gradenj in rekonstrukcij, temveč le 
mesto dogovarjanja in usklajevanja interesov med uporabniki in izvajalci. Zato 
naj se tudi odločitve o gradnjah in rekonstrukcijah oblikujejo v interesnih 
skupnostih. 

Prav tako je bilo sprejeto stališče, da investitor gradnje in rekonstrukcije 
ne more biti hkrati izvajalec gradbenih del. Strokovni nadzor nad izvajanjem 
gradnje ali rekonstrukcije praviloma zagotavlja investitor, izjemoma pa tudi 
samoupravna interesna skupnost. Glede na takšna načela skupina meni, da 
v zakonu -ni potrebno tako podrobno opredeljevati strokovnega nadzora, kot je 
to določal drugi odstavek 11. člena predloga zakona. Ker bo sprememba o in- 
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vestitorstvu imela v nekaterih občinah za posledico reorganizacijo komunalnih 
organizacij združenega dela, skupina meni, da je predvsem z vidika obrazloži- 
tev ki so jih posamezni vlagatelji amandmajev navajali k amandmajem k 10. 
in 11. členu, potrebno to urediti s predhodno določbo. Zato predlaga dopolnitev 
47. člena zakona, in sicer v tem smislu, da do konca tega srednjeročnega o 
dobja velja prehodni režim, ko so komunalne skupnosti še lahko investitorji. 

K 23 členu predlaga skupina amandma, in^sicer predvsem z vidika, da se 
besedilo uskladi s stališči Odbora za družbenoekonomske odnose Družbeno- 
političnega zbora in z zakonom o združenem delu. 

K 37. členu: Tudi v tem primeru se predlaga preformulacija zaradi uskla- 
ditve z določili zakona o združenem delu. 

K 39. členu: Prvotno določilo je bilo, tako kot je že v uvodu povedal^ pred- 
lagatelj, da plačujejo povračila le delavci temeljnih organizacij združenega 
dela. Glede na predložene amandmaje se je po širši razpravi skupina odlo- 
čila, da razširi obveznost plačevanja povračila tudi na delavce v delovnih 
skupnostih in zato predlaga amandma. 

K 47 členu: Amandma je predlagan zato, da se omogoči prehodno obdob- 
je za ustrezno organiziranost izvajalskih organizacij na področju komunale. 

Skupina predlaga, da se sprejme amandma k 13. členu, ki ga je predla- 
gala skupina delegatov občine Žalec. 

Nadalje so navedeni v poročilu vsi tisti amandmaji, s katerimi se skupina 
ni strinjala in predlagala zboru, da jih zavrne. To je k 3, 8., 9 10. m 11 členu, 
in sicer iz razlogov, ki sem jih že navedla, ko sem pojasnjevala, zakaj skupina 
predlaga nov 10. in 11. člen. Skupina je zavzela stališče, da je treba spoštovati 
načela, za katera smo se prav v tem zboru že dogovorili. 

Glede amandmaja k 28. členu skupina ugotavlja, da je predlog skupine iz 
Krania upoštevan že v amandmaju Izvršnega sveta. . , , 

Glede 33. člena, in sicer glede predloženih amandmajev skupin delegatov 
občin Domžale, Litija in Grosuplje, skupina ugotavlja, da jih ne more spre- 
jeti, predvsem zaradi tega, ker niso v skladu s stalisci, ki smo jih sprejeli ob 
obravnavi gradiva o nadaljnjem razvoju družbenoekonomskih odnosov na pod- 
ročju samoupravnih interesnih skupnosti materialne proizvonje. Ti amandmaji 
niso v skladu s stališči, da se zagotavljajo sredstva za razširjeno reprodukcijo 
iz čistega dohodka in da se skozi ceno pokrivajo storitve in skozi povračila 
storitve kolektivne komunalne rabe. Cena in povračila bremenijo materialne 
stroške. Skupina meni, da je to kvaliteten napredek na tem področju 

Nadalje skupina meni, da ni mogoče sprejeti amandmaja skupine delega- 
tov iz Kranja k 46. členu, ker je ta materija že urejena v zveznem zakonu. Za- 
to s tem zakonom ni mogoče podrobneje opredeljevati, kaj so sredstva za za- 
dovoljevanje stanovanjskih potreb. Amandma oziroma pripomba se po svojem 
smislu nanaša verjetno na 135. člen zakona o stanovanjskem gospodarstvu ki 
ie do 1. 1. 1982 omogočal, da so se sredstva za stanovanjsko graditev iz dohodka 
in čistega dohodka lahko namenjala tudi za financiranje izgradnje omrežja 
komunalnih objektov. Skupina meni, da je treba v zvezi s tem amandmajem 
proučiti primernost spremembe v zvezi s tem amandmajem proučiti primer- 
nost spremembe navedenega člena zakona o stanovanjskem gospodarstvu V 
zvezi s tem amandmajem bom na koncu predlagala zboru tudi dodaten sklep. 

Skupina nadalje meni, da amandmajev, ki so jih predlagale skupine dele- 
gatov iz Litije, Grosuplja in Domžal, k 39. členu ni mogoče sprejeti. Ni mo- 
goče, kot je bilo v uvodu že povedano, zavezovati k sporazumevanju o delitvi 
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sredstev iz naslova povračil, ker so povračila element materialnih stroškov. 
Le na osnovi sporazumevanja in dogovarjanja je mogoče reševati probleme, 
ki so navedeni v obrazložitvi k tem amandmajem. Skupina pa podpira in pred- 
laga, da naj bo Zveza komunalnih skupnosti Slovenije pobudnik in naj ukre- 
pa, da se ta problematika rešuje po poti sporazumevanja in dogovarjanja. 

K 46. členu: Skupina meni, da amandmaji Litije, Grosuplja in Kranja 
niso sprejemljivi, ker je potrebno za pripravo planskih aktov za naslednje 
srednjeročno obdobje eno leto. Zato je treba večino nalog, ki izhajajo iz pred- 
loženega zakona, opraviti do konca 1984. leta. 

Dodatni amandmaji k 47. členu delegatov iz Domžal, Litije in Grosuplja 
pa so že upoštevani v amandmaju skupine delegatov k temu členu. 

Glede na problematiko, ki izhaja iz predlaganega amandmaja k 46. členu, 
skupina delegatov predlaga, da naj zbor sprejme sklep, s katerim naj za- 
dolži, da Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora prouči, ka- 
ko so komunalne in stanovanjske interesne skupnosti izvajale določbe 135. 
člena zakona o stanovanjskem gospodarstvu. 

Skupina delegatov predlaga zboru, da se na osnovi tega poročila opredeli 
do predlaganih amandmajev oziroma do odklonilnih stališč, tako kot je v po- 
ročilu predlagano. 

Ob tem želim delegate Zbora združenega dela opozoriti, da bo s predlaga- 
nim zakonom in amandmaji, za katere sem predlagala, da jih sprejmemo, 
storjen kvaliteten premik na področju komunalnega gospodarstva, tako z vi- 
dika položaja delavca kot njegovega družbenoekonomskega položaja v ko- 
munalnih organizacijah združenega dela, kjer bo postal upravljalec komu- 
nalnih naprav. S tem delavec prevzame vse pravice in obveznosti. S tem po- 
stane komunalna skupnost mesto dogovarjanja in sporazumevanja. Spoštovati 
pa je potrebno tudi načela, za katera smo se v tem zboru že večkrat zavzemali 
in sicer, da ne moremo nenehno obremenjevati dohodka, ampak da sredstva 
za razširjeno reprodukcijo združujemo iz čistega dohodka, enostavno repro- 
dukcijo pa pokrivamo iz materialnih stroškov, s ceno in povračili, kot ie pred- 
lagano. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Izvršni svet Skupščine SR 
S ovenije je k predlogu zakona predložil amandmaje na podlagi petega odstav- 
ka 289. člena poslovnika Skupščine kot sestavni del zakonskega predloga zato 
zbor o teh amandmajih ne bo posebej glasoval. 

K predlogu zakona ste na klop prejeli stališča in predloge Družbenopolitič- 
nega zbora, ki zakon obravnava na podlagi 84. člena poslovnika Skupščine in 
dodatno poročilo skupine delegatov za proučitev družbenoekonomskih odno- 
sov v samoupravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje in zakonskih 
aktov s tega področja ter dodatno poročilo Zakonodajno-pravne komisije. 

K predlogu zakona so predložili amandmaje Skupščina občine Žalec, Skup- 
ščina občine Domžale, skupina delegatov za gospodarsko področje 11. okoliša, 
Kranj in skupina delegatov za gospodarsko področje 32. okoliša, Litija-Gro- 
suplje. Vse te amandmaje ste tudi pravočasno prejeli. 

Amandmaje so predlagali tudi nekateri organi in organizacije, ki pa po 
61. členu poslovnika niso predlagali. Te amandmaje je kot pripombe in pred- 

loge obravnavala skupina delegatov za proučitev družbenoekonomskih odno- 
sov v samoupravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje in zakon- 
skih aktov s tega področja. 
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Prejeli ste poročilo skupine delegatov in danes na klop njeno dodatno po- 
ročilo. Slišali smo še dodatno obrazložitev poročevalke skupine Francke Herga. 
Iz poročila je razvidno, da skupina soglaša z amandmaji Izvršnega sveta, razen 
z amandmajem k tretjemu odstavku 37. člena, kjer predlaga svoj amandma. 
Glede na to skupina umika svoje amandmaje. Hkrati pa na podlagi amand- 
majev, ki so jih vložile že omenjene skupine delegatov v našem zboru in Zboru 
občin in pripomb drugih, predlaga svoje amandmaje, ki so razvidni iz že ome- 
njenega dodatnega poročila. _ 

Včeraj in danes smo prejeli še amandmaje skupine delegatov^ iz občine 
Ljubljana Moste-Polje in danes amandma skupine delegatov iz občine Ljub- 
ljana-Šiška. 

Glede na poslovniška določila se je treba o teh amandmajih dogovoriti. 
Predlagam, da bi na osnovi določili novega poslovnika zbor najprej razprav- 
ljal o tem, ali so dovolj utemeljeni razlogi, da zbor začne obravnavo o teh 
amandmajih. Naj vas obvestim, tako kot je že povedala tovarišica Francka 
Herga, da je bil zakon objavljen v Poročevalcu 12. 1. letos, da je bil na voljo 
45 dnevni rok, da so se do zakona pravočasno opredelila delovna telesa in da 
bi se glede na to lahko v skladu s poslovnikom pravočasno sestale tudi sku- 
pine delegatov in v roku predložile amandmaje. 

Želel bi vas spomniti na razloge, zakaj smo delegati sprejeli določilo,^ da se 
najprej odloča o tem, ali bo zbor obravnaval amandmaje, ki niso vloženi v 
roku. Amandmaji, ki so vloženi na seji zbora, povzročajo težave glede oprede- 
ljevanja. Mnogokrat ti amandmaji posegajo v bistvo zakona, pri tem pa je Iz- 
vršnemu svetu onemogočeno, da bi dobro prbučil predlagane amandmaje in 
opravil ustrezna posvetovanja. Tudi delovna telesa se ne morejo opredeliti. 
Nenazadnje je onemogočeno, da bi se delegati seznanili z vsebino amandmajev. 
Zato skladno z določili poslovnika pozivam predstavnika obeh skupin delega- 
tov, da obrazložita razloge, zakaj so bili amandmaji vloženi tik pred sejo oziro- 
ma na sami seji zbora. 

Najprej prosim predstavnika iz občine Ljubljana Moste-Polje. Ali umi- 
kate amandma? (Da.) 

Ugotavljam, da je skupina delegatov iz občine Ljubljana Moste-Polje umak- 
nila svoj amandma. v. 

Pozivam tudi delegata iz občine Ljubljana-Šiška, da obrazloži razloge. Ali 
umikate amandma? (Da.) _ . 

Ugotavljam, da tudi skupina delegatov iz občine Ljubljana-Siska umika 
amandma. 

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Lado Skrjanec, delegat Zibora 
združenega dela, področje gospodarstva, Domžale. 

Lado Skrjanec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Amandmaje smo oddali pravočasno in so obrazloženi. Tudi z nekaterimi odgo- 
vori, se strinjamo, vendar ne v celoti. 

Glede amandmaja k 10. členu se strinjamo, ker je zajet v 47. členu, to je 
naš 4. amandma. 

Pri 3. amandmaju, to je k 33. členu je v obrazložitvi nekoliko pomanjklji- 
vo opredeljeno. 

Predsednik Emil Tomažič: To pomeni, da amandma k 10. členu 
umikate, ker je opredeljen v 47. členu. 
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Lado Škrjanec: Da, amandma umikamo! 
Glede 33. člena pa je obrazložitev skupine delegatov pomanjkljiva. Vče- 

raj smo se namreč na usklajevalnem delu dogovorili, da se zadolži centrala 
Službe družbenega knjigovodstva in Komite za urejanje prostora, da bosta 
dala ustrezno tolmačenje. Dogovorili smo se tudi, da bo to rok enega meseca. 
V obrazložitvi tega nisem zasledil in poudarjam, da pri tem vztrajamo. 

Bolj problematično je glede 39. člena, to je naš drugi amandma o obvez- 
nem združevanju. 

Po obširni razpravi v komisiji, Izvršnemu svetu, samoupravni komunalni 
skupnosti, na ločenih sejah zborov (zboru krajevnih skupnosti in zboru združe- 
nega dela) ter v obeh skupinah delegatov smo o tem obširno razpravljali. Tudi 
danes smo se posvetovali, ali umikamo ali ne umikamo tega amandmaja. Me- 
nimo, da ga ne moremo umakniti. Tudi priporočilo, da naj se zadolži Zveza 
komunalnih skupnosti, da sproži postopek obveznega združevanja, se mi zdi 
nekoliko pomanjkljivo. 

Kot sem navedel, amandma k 10. členu torej umikamo. 
Amandma k 33. členu umikamo s tem, da zahtevamo dodatno obrazložitev 

glede zadolžitve SDK in Komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora ter 
rok en mesec. Medtem pa se glede 39. člena doslej še nisem opredelil. Slišati 
želim še opredelitev ostalih delegatov. Menim, da nismo dobili ustreznega od- 
govora in nimamo nobenega jamstva. Praksa kaže drugače, ko se opredelju- 
jemo in ko se dogovarjamo, če ni neke institucije, ki to zadevo vendarle usmeri. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Besedo ima Vili Ulaga, de- 
legat Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 5. okoliš, Žalec. 

Vili Ulaga: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Slišali 
smo obrazložitev predstavnika Izvršnega sveta in predstavnika skupine de- 
legatov, ki je to gradivo pripravila. Slišali smo, da skupina delegatov iz Dom- 
žal svoj amandma k 10. členu umika. K temu členu predlagajo amandma še 
delegati iz Vrhnike, Litije, Kranja in Grosuplja. Te občine imajo srednje or- 
ganizirane komunalne skupnosti. 

Amandma k 47. členu predvideva rešitev za pet let. Vprašanje je, kako naj 
bi se samoupravno organizirali, ali se bomo racionalno organizirali in sred- 
stva, ki so za to namenjena, tudi racionalno uporabljali. Zaenkrat se še ne bi 
opredelil, ali umikamo amandma ali ne. Naj se o tem izrečejo še ostali dele- 
gati, ki so predlagatelji amandmajev. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Zeli še kdo razpravljati? Besedo ima Dar- 
ja Zupančič, delegatka Zbora združenega dela za področje gospodarstva 32. 
okoliš, Litija. 

Darja Zupančič: Amandmaje smo vložili v poslovniškem roku. 
Ker je pri nas dnevna migracija delavcev predvsem v ljubljanske občine veli-, 
ka, dodatnega odstavka k 39. členu ne moremo umakniti. 

Tako kot je omenil delegat iz občine Žalec, je tudi pri nas problem reor- 
ganizacije. Vendar smo nakazali varianto in zato umikamo amandma k 10. 
členu. 

V zvezi s 33. členom amandma umikamo, vendar se pridružujemo zahte- 
vam delegata iz občine Domžale za dodatni sklep. 
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Tudi amandma k 46. členu umikamo, ker je dana ustrezna obrazložitev. To 
velja tudi za amandma k 47. členu. 

Amandma k 12. členu je zajet v amandmaju skupine delegatov v dodat- 
nem poročilu in ga prav tako umikamo. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Pozivam še ostale delegate, 
da se izrečejo. Besedo ima tovariš Jože Lesar, delegat iz Kranja. 

Jože Lesar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Na- 
ši amandmaji so se nanašali na 10., 11., 14., 28., 33. in 46. člen. Po sestanku 
skupine delegatov in po informacijah z zadnje seje skupine delegatov za pro- 
učitev družbenoekonomskih odnosov smo se na seji naše skupine odločili, da bi 
vztrajali pri amandmaju k 10. oziroma k 11. členu. Poročilo skupine, ki smo 
ga danes slišali in informacijo našega člana, ki je sodeloval v skupini dele- 
gatov, nas zadovoljuje, zato umikamo amandma k 10. členu. To pomeni, 
da so naši amandmaji v celoti umaknjeni. 

Predsednik Emil Tomažič: Pozivam delegata iz Žalca, da se izreče 
glede amandmaja. Besedo ima tovariš Vili Ulaga, delegat iz Žalca. 

Vili Ulaga: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Neo- 
bičajno je, da se ob sprejemanju posameznih zakonov na tak način pogovarja- 
mo. Delegati se moramo tu opredeliti in se odločiti, v baži pa smo tisti, ki mo- 
ramo zakone, ki jih sedaj sprejemamo, izvajati, čeprav se to pogosto ne zgo- 
di. Zato menim, da je prav, da se upoštevajo vse možnosti. 

Kar zadeva ta zakon je zakonska rešitev sprejemljiva predvsem za velike 
komunalne organizacije, kakršna je na primer možna za Ljubljano, kjer so 
temeljne organizacije, ki se lahko samoupravno organizirajo. V manjših kra- 
jih, kjer tega ni, pa je to problem. Enako je to v srednje velikih občinah, 
kjer je komunalno podjetje, ki združuje nekaj ljudi in kjer so zajete vse, tako 
novogradnje kot vzdrževanje. 

Zaradi tega smo tudi predlagali amandma k 10. členu. Ker pa vsi drugi 
umikajo ta amandma, ga seveda umikamo tudi mi. 

Predsednik Emil Tomažič: Odprt je sedaj samo še amandma k dru- 
gemu odstavku 39. člena, in to iz Domžal in Litije. Gre za istovetna amandma- 
ja. Predlagam, da se poročevalka skupine dodatno opredeli glede amandmaja, 
in predloga delegata iz Domžal glede dodatnega sklepa. Besedo ima Francka 
Herga. 

Francka Herga: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Predlagam, da imenujemo skupino delegatov, da odprta vprašanja prouči in da 
oblikuje ustrezen sklep. 

Predsednik Emil Tomažič: Se zbor strinja s tem predlogom? (Da.) 
V skupino predlagam Francko Herga, poročevalko skupine delegatov, Branka 
Kozamernika, poročevalca Odbora za stanovanjsko-komunalna vprašanja in 
varstvo okolja, Evlalijo Pajer iz 9. okoliša iz Idrije, Mirka Horvata iz 19. okoli- 
ša Lendava, in Cirila Umeka iz 1. okoliša, Celje. 
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Zeli kdo o tem predlogu razpravljati? (Ne.) Kdor je za ta predlog, naj 
prosim glasuje! (120 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (5 delegatov.) Še ie 
kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog sprejet z večino glasov. 
Predlagam, da prekinemo to točko dnevnega reda. Prosim skupino dele- 

gatov, da se sestane in pripravi poročilo za zbor. Prosim tudi predstavnika 
Izvršnega sveta in delegata iz Domžal in Litije, da se pridružijo skupini. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o zajamčenem osebnem dohodku in izplačevanju osebnih dohodkov v organi- 
zacijah združenega dela, ki poslujejo z izgubo, ki ga je Skupščini SR Slove- 
nije predložil v obravnavo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Predlog zakona je bil objavljen v Poročevalcu št. 1/82. K predlogu zako- 
na je Izvršni svet predložil amandmaje, ki ste jih prejeli z dopisom z dne 19. 
februarja 1982. Danes ste prejeli tudi dodatno poročilo Zakonodajno-pravne 
komisije, v katerem se opredeljuje do amandmajev Izvršnega sveta in predlaga 
izboljšavo besedila amandmajev k 3. in 19. členu. Druge amandmaje Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije Zakonodajno-pravna komisija sprejema, razen 
amandmaja k 17. členu. 

Želi predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Peter 
Toš, član Izvršnega sveta in predsednik Republiškega komiteja za delo. 

Peter Toš: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Osnu- 
tek zakona je sprejela Skupščina SR Slovenije novembra lani. Ob obravnavi 
so delegati sprejeli več pripomb ter izoblikovali jasno usmeritev za pripravo 
predloga zakona. Vse načelne in veliko konkretnih pripomb je Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije upošteval pri pripravi predloga zakona, kar izhaja 
tudi iz poročil delovnih teles obeh zborov Skupščine SR Slovenije. 

Predlagatelj zakona je ponovno proučil skladnost predlaganih rešitev z 
ustavo, z zakonom o združenem delu ter drugimi sistemskimi zakoni, s kate- 
limi je povezana materija tega zakona in ocenil njihovo primernost v zvezi z 
ugotovitvami in sklepi Skupščine SR Slovenije. 

Temeljni cilj tega zakona je zagotoviti slehernemu delavcu, ki združuje 
svoje^ delo na družbenih sredstvih ter vsem drugim delovnim ljudem, ki imajo 
v načelu enak položaj in v osnovi enake pravice kot delavci v združenem de- 
lu, materialno in socialno varnost. Na tej osnovi je zajamčeni osebni dohodek 
opredeljen kot osebni dohodek, kot osebna in na podlagi določil tega zakona 
zajamčena pravica delavca. Da bi lahko delavci to svojo pravico uresničevali, 
se s tem zakonom urejajo enotne osnove, ki to omogočajo. Med nje sodijo zla- 
sti naslednje rešitve. 

Zajamčeni osebni dohodki so na podlagi zakona in samoupravnega spora- 
zuma določena sredstva, ki jih delavci delijo po določbah svojega samouprav- 
nega splošnega akta. To omogoča, da tudi v primerih izplačevanja zajamčenih 
osebnih dohodkov v organizacijah združenega dela ostanejo v veljavi osnove 
in merila za delitev osebnih dohodkov. Skladno s tem zajamčeni osebni doho- 
dek delavca ni vnaprej določen znesek, ampak je odvisen od delovnega pris- 
spevka, od splošne stopnje produktivnosti celotnega družbenega dela in sploš- 
nih pogojev okolja, v katerem delavec zadovoljuje svoje osebne in skupne po- 
trebe. 
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2. V okviru te mase sredstev je določen najnižji znesek, ki ustreza mini- 
malnim življenjskim stroškom, ki jih po ustrezni metodologiji dvakrat letno 
ugotavlja in objavlja Zavod SR Slovenije za statistiko in izpod katerega za 
polni delovni čas in izpolnjevanje delovnih obveznosti delavcu ni mogoče izpla- 
čati osebnega dohodka. Pri tem se za polni delovni čas šteje tudi čas 7 ur 
dnevno krajši od delovnega časa, zaradi zdravju škodljivih vplivov in nevar- 
nosti pri delu. Delavec, ki ne dela polni delovni čas, ima pravico do zajamče- 
nega osebnega dohodka v odvisnosti od časa, ki ga prebije na delu. 

3. Sredstva za zajamčene osebne dohodke si delavci zagotavljajo iz več 
virov, ki jih uporabijo po naslednjem, z zakonom določenem vrstnem redu. 
Najprej je čisti dofiodek temeljne organizacije združenega dela, nadalje sred- 
stva rezerv temeljne organizacije, združena sredstva rezerv v delovni ali se- 
stavljeni organizaciji združenega dela, združena sredstva rezerv v občini in 
združena sredstva rezerv v republiki. 

Zaporedje uporabe posameznih, samoupravno in na podlagi zakona zdru- 
ženih sredstev rezerv je skladno z naravo samoupravnih družbenoekonomskih 
odnosov. Tako kot delavci vzpostavljajo družbenoekonomska razmerja za ust- 
varjanje dohodka, vzpostavljajo tudi razmerja vzajemnosti in solidarnosti pri 
zagotavljanju sredstev za izplačilo zajamčenih osebnih dohodkov. V širših 
oblikah združena sredstva se po predlogu zakona uporabijo šele tedaj, ko po- 
trebnih sredstev za izplačilo zajamčenih osebnih dohodkov v celoti ali delno ni 
mogoče zagotoviti v ožji obliki samoupravnega združevanja. Ta rešitev nas- 
protuje pogosti praksi v preteklosti, ko se je ta problematika skušala reše- 
vati najprej na najširših osnovah vzajemnosti in solidarnosti. Z zakonom 
opredeljeno zaporedje uporabe navedenih virov pa usmerja delavce v orga- 
nizacijah združenega dela tudi k hitrejšemu razvoju odnosov medsebojne vza- 
jemnosti in solidarnosti v ustreznih samoupravnih sporazumih. 

4. Zajamčeni osebni dohodki po zakonu znašajo 80% povprečno mesečno 
izplačanih sredstev za osebne dohodke v predhodnem četrtletju, preračunano 
na število delavcev. V predlogu tega zakona je to spodnja meja višine sred- 
stev za zajamčene osebne dohodke. Delavci pa si v odnosih med temeljnimi 
organizacijami, združenimi v delovno organizacijo ter v odnosih združevanja 
v širših oblikah organizacij združenega dela z ustreznimi samoupravnimi spo- 
razumi lahko zagotavljajo tudi višje zajamčene osebne dohodke. S samouprav- 
nim sporazumom določeni višji zajamčeni osebni dohodki pa so dovoljeni le ob 
pogoju, če so na podlagi v sporazumu določenih razmerij za njihovo izplačilo 
zagotovljena potrebna sredstva. Ta sredstva lahko zagotavljajo delavci kot kre- 
dit ali kot nepovratna sredstva. 

Navedene štiri osnove zaokrožajo predlagani sistem zajamčenega osebnega 
dohodka delavcev na področju gospodarstva. 

Za delavce v temeljnih organizacijah združenega dela družbenih dejav- 
nosti je položaj nekoliko drugačen. Na tem področju združenega dela ni z za- 
konom predpisane obveznosti za združevanje sredstev rezerv. Na drugi strani 
pa po sedanji sistemski ureditvi praktično ne poznamo primera, da organizacija 
s področja družbenih dejavnosti ne bi imela zadostnih sredstev za izplačevanje 
zajamčenih osebnih dohodkov. Zato pri tem ne gre za vprašanje zagotavljanja 
potrebnih sredstev za izplačevanje zajamčenih osebnih dohodkov, čeprav za- 
kon predvideva rešitev tudi v tej smeri zaradi enovite in sistemske skladnosti, 
ampak gre za vprašanje pokrivanja nekrite izgube, česar pa ni mogoče urejati s 
tem zakonom. 

9 
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Tovarišice in tovariši delegati! Posebej se moram zadržati pri vsebini do- 
ločb o izplačevanju osebnih dohodkov v organizacijah združenega dela, ki po- 
slujejo z izgubami. Do konca preteklega leta je bilo omejevanje izplačil osebnih 
dohodkov v organizacijah, ki poslujejo z izgubo, urejeno z določili zveznih za- 
konov, nazadnje z zakonom o sanaciji in prenehanju organizacij združenega 
dela. Toda te določbe so se izvajale zaradi znanih razlogov le izjemoma. Le- 
tos je urejanje te tematike poverjeno republiškemu zakonu. Skupščina SR Slo- 
venije je ob obravnavi osnutka sprejela sugestijo predlagatelja, da to tematiko 
uredi v zakonu o zajamčenem osebnem dohodku. 

V predlogu zakona smo glede teh vprašanj v načelu sledili dosedanji ure- 
ditvi. To pomeni, da mora organizacija v primeru izgube po periodičnem ob- 
računu preiti na izplačevanje akontacij osebnih dohodkov največ do višine 
zneska povprečnega osebnega dohodka, izplačanega na delavca v obračunskem 
obdobju pred periodičnim obračunom, s katerim je bila izkazana izguba. Pri 
tem pa je višina povprečne akontacije osebnega dohodka z zakonom omejena 
na povprečje podskupine ustrezne dejavnosti. Od te ureditve dopušča predlog 
zakona dve izjemi. Prva zadeva temeljne organizacije turističnega gospodarstva 
in letaliških storitev, ki poslujejo sezonsko, zaradi česar v svojih periodičnih 
obračunih za obdobje januar — junij pogosto izkazujejo izgubo, ki jo opre- 
deljuje drugi odstavek 17. člena. Druga izjema je določena v prvem odstavku 
20. člena. Po tej določbi lahko družbenopolitični skupnosti pristojni organ na 
zahtevo temeljne organizacije združenega dela in na podlagi ugotovitve ob- 
jektivnega značaja izgube oziroma ocene, da je zaradi narave in pomena dejav- 
nosti izguba opravičljiva, dovoli višje izplačilo akontacij osebnih dohodkov od 
višine, ki je v predlogu zakona omejena s sistemsko določbo. Z določili pred- 
loga zakona se omejujejo tudi izplačila osebnih dohodkov za primere nekrite 
izgube po zaključnem računu. 

Po predloženem besedilu bi delavci v takšni organizaciji morali preiti na 
izplačevanja zajamčenih osebnih dohodkov takoj po predložitvi zaključnega 
računa. Tudi ta ureditev ima izjemo. Skupščina družbenopolitične skupnosti 
ali od nje pooblaščeni organ lahko v utemeljenih primerih dovoli izplačilo viš- 
jih osebnih dohodkov, če so za razliko zagotovljena nepovratna sredstva. Takš- 
na sredstva si organizacija združenega dela lahko zagotovi le na podlagi sklepa 
o odpovedi pravic do povrnitve združenih sredstev rezerv, ki ga delavci te- 
meljnih organizacij združenega dela, ki sredstva dajejo, sprejmejo le z refe- 
rendumom. 

Razlog za povzemanje teh določb je bil v glavnem v tem, da smo imeli v 
letu 1981 že določene izkušnje, ko je bil za dovoljenje izjem v primeru izgube 
po periodičnem obračunu pooblaščen odbor podpisnikov dogovora o uresniče- 
vanju družbene usmeritve razporejanja dohodka v letu 1981. Take vrste izjem 
so mogoče tudi po tem zakonu, le da je pristojnost za njihovo dovoljenje da- 
na skupščinam družbenopolitičnih skupnosti, zlasti skupščinam občin in od njih 
pooblaščenim organom. Ureditev v primeru izgube po zaključnem računu, 
vključno z izjemo v primeru zagotovljenih nepovratnih sredstev pa je strogo 
sistemskega značaja. 

Glede na dejstvo, da je tako zapisana ureditev zelo ostra in z željo, da bi 
ureditev po tem zakonu lahko zaživela, ne da bi povzročala nepremostljive 
težave, vam za te določbe predlagamo tudi amandma k 19. členu, s katerim se 
od ugotovitve izgube po zaključnem računu in do prehoda na zajamčene oseb- 
ne dohodke uvaja prehodno obdobje. Določilo tega amandmaja omogoča ope- 
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rativno izpeljavo postopka, predvidenega s tem zakonom. Ne moremo namreč 
zamižati ob dejstvu, da so nekatere izgube rezultat še neustrezno kompenzira- 
nih ukrepov tekoče ekonomske politike, različnih družbenih in tudi državnih 
institucij in to ne samo na republiškem, temveč tudi na zveznem nivoju. 

V takih primerih bi bila velika gospodarska, predvsem pa tudi politična 
napaka, vztrajati na stališču, da mora organizacija združenega dela ob predlo- 
žitvi zaključnega računa, po katerem izkaže nekrito izgubo v poslovanju, takoj 
preiti na izplačevanje zajamčenih osebnih dohodkov. 

V primerih objektivnih vzrokov za izgubo oziroma ob spoznanju o druž- 
beni upravičenosti posamezne proizvodnje ali dejavnosti je zato potrebno za- 
gotoviti določen čas, v katerem imajo organizacije združenega dela možnost 
izpeljati vse postopke v skladu z zakonom o sanaciji in prenehanju organiza- 
cij združenega dela ter se na ta način izogniti omejevanju izplačil osebnih 
dohodkov na nivo zajamčenih osebnih dohodkov. 

Na drugi strani pa je to čas, v katerem se šele združujejo sredstva re- 
zerv v sklade skupnih rezerv na nivoju družbenopolitičnih skupnosti, brez ka- 
terih ni mogoče reševati primere večjega obsega nekrite izgube. Poleg tega 
ureditev s tem amandmajem pomeni stopnjevanje ukrepov v primerih nekritih 
izgub, kar naj spodbuja organizacije združenega dela, da hitreje in odgovor- 
neje pristopijo k izdelavi kvalitetnih sanacijskih programov. 

Obstajajo namreč utemeljene ocene, ki govore o tem, da se aktivnost or- 
ganizacij združenega dela glede teh odgovornosti v zadnjih letih občutno slab- 
ša. Trimesečno časovno obdobje pa je čas, ko se z resnim in odgovornim pri- 
stopom da izpeljati vse porebno za pripravo uspešnega postopka sanacije. 

Na način iz dopolnjenega 19. člena se tudi izognemo vsakemu postopku 
arbitriranja o vzrokih za izgubo s strani družbenopolitičnih skupnosti in je tako 
v ta člen vgrajen avtomatizem, ki v končni posledici prepušča odgovornost za 
prehod na zajamčene osebne dohodke delavcem v organizaciji združenega dela 
z nekrito izgubo. 

S prehodnim obdobjem treh mesecev je med drugim dan tudi čas, v ka- 
terem je mogoče izpeljati postopek odpovedovanja pravic do združenih sred- 
stev za izplačevanje osebnih dohodkov nad zajamčeno višino v vseh tistih pri- 
merih, ko se oceni, da v roku treh mesecev ne bo mogoče aktivnost za pripravo 
sanacijskega postopka pripeljati do konca. 

Uspeh ali neuspeh izpeljave tega postopka, ki zahteva odločanje z refe- 
rendumom, pa je najširša družbena verifikacija ocene o objektivnosti oziroma 
subjektivnosti vzrokov za nekrito izgubo v določeni temeljni organizaciji zdru- 
ženega dela. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije celotno ureditev omejevanja izplačil 
osebnih dohodkov opira tudi na ugotovitve, predloge in sklepe, ki jih je v ok- 
tobru lanskega leta sprejela republiška Skupščina v zvezi z izgubami v gospo- 
darstvu. Na te sklepe se je sklicevala tudi razprava delegatov ob predlogu te- 
ga zakona v delovnih telesih zbora, v kateri so se delegati zavzeli za večjo za- 
ostritev odgovornosti in za sprejem predlaganih rešitev. 

Poleg že omenjenih amandmajev predlagamo še amandma k 15. členu, s 
katerim se prvotno predlagano štirikrat letno ugotavljanje minimalnih živ- 
ljenskih stroškov iz razlogov, ki so navedeni v obrazložitvi amandmaja, zo- 
žuje na dvakrat letno. 

Prav tako predlagamo še spremembo roka za uveljavitev tega zakona za- 
radi spremembe prvotno predvidenega termina tega sklica zasedanja Skupšči- 

9* 
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ne ter redakcijske amandmaje, za katere smo dobili sugestije s strani Zakono- 
dajno-pravne komisije Skupščine. 

Nadalje Izvršni svet iz razlogov, ki jih je ugotovila Zakonodajno-pravna 
komisija Skupščine, umika svoj amandma k 17. členu. Ob tem pa ugotavlja, 
da so že sedaj podani utemeljeni in objektivni razlogi za soglasje skupščine 
družbenopolitične skupnosti po prvem odstavku 20. člena glede izplačila akon- 
tacij v vseh organizacijah združenega dela s področja premogovništva in ele- 
ktrogospodarstva. Utemeljitve za to stališče Izvršnega sveta so podrobno na- 
vedene v obrazložitvi amandmaja k 17. členu. 

V imenu Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije predlagam zboru, da 
predlog zakona skupaj s predlaganimi amandmaji sprejme. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Želijo poročevalci delovnih 
teles besedo? (Ne želijo.) 

Prehajamo na razpravo. 2eli kdo besedo? (Nihče.) 
Prehajamo na glasovanje. Najprej bomo glasovali o amandmajih Zakono- 

dajno-pravne komisije k 19. členu in amandmajih Izvršnega sveta k 15. in 24. 
členu ter o redakcijskih amandmajih k 3. členu s popravki Zakonodajno-prav- 
ne komisije in k 11. in 14. členu predloga zakona. 

Odbor za družbenoekonomske odnose sprejema te amandmaje, kar izhaja 
iz njegovega poročila. Izvršni svet umika amandma k 17. in k 19. členu, pred- 
laga pa nov amandma k 15. členu. 

Prehajamo torej na glasovanje. Na glasovanje dajem najprej amandma 
Zakonodajno-pravne komisije k 19. členu zakona. Kdor je za predlagani aman- 
dma, naj prosim glasuje! (122 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je amandma Zakonodajno-pravne komisije k 19. členu 
predloga zakona sprejet z večino glasov. 

Na glasovanje dajem amandma Izvršnega sveta k 15. členu predloga za- 
kona. Kdor je za predlagani amandma, naj prosim glasuje! (115 delegatov gla- 
suje za.) Je kdo proti? (Trije delegati.) Se je kdo vzdržal? (Štirje delegati.) 

Ugotavljam, da je amandma Izvršnega sveta k 15. členu predloga zakona 
sprejet z večine glasov. 

Na glasovanje dajem amandma Izvršnega sveta k 24. členu predloga za- 
kona. Kdor je za ta amandma, naj prosim glasuje! (119 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (Trije delegati.) 

Ugotavljam, da je amandma Izvršnega sveta k 24. členu predloga zakona 
sprejet z večino glasov. 

Na glasovanje dajem redakcijske amandmaje Izvršnega sveta k 3. členu s 
popravki Zakonodajno-pravne komisije k 11. in 14. členu predloga zakona. 
Zboru predlagam, da o vseh redakcijskih amandmajih glasujemo skupaj. Se 
strinjate? (Da.) Kdor je za redakcijske amandmaje Izvršnega sveta, naj pro- 
sim glasuje! (123 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdr- 
žal? (Trije delegati.) 

Ugotavljam, da so redakcijski amandmaji Izvršnega sveta k 3., 11. in 14. 
členu predloga zakona sprejeti z večino glasov. 

Na glasovanje dajem predlog zakona o zajamčenem osebnem dohodku in 
izplačevanju osebnih dohodkov v organizacijah združenega dela, ki poslujejo 
z izgubo, v celoti. Kdor je za predlog zakona, naj prosim glasuje! (126 delega- 
tov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Dva delegata.) 
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Ugotavljam, da je predlog zakona o zajamčenem osebnem dohodku in iz- 
plačevanju osebnih dohodkov v organizacijah združenega dela, ki poslujejo z 
izgubo, sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 10. točko dnevnega reda,, to je na predlog zakona 
o samostojnih kulturnih delavcih, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil 
v obravnavo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Predlog zakona je bil objavljen v Poročevalcu št. 2/82. K predlogu zakona 
ste prejeli stališča Sveta za kulturo pri Predsedstvu Republiške konference 
Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije. Danes ste k predlogu zakona 
prejeli amandmaje Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in med sejo zbora 
njegove dodatne amandmaje, ki jih predlaga na pobudo Zakonodajno-pravne 
komisije. Prav tako ste prejeli dodatno poročilo Zakonodajno-pravne komisije, 
v katerem se opredeljuje do amandmajev Izvršnega sveta in pripomb Izvrš- 
nega odbora Kulturne skupnosti Slovenije. Predlaga pa nekatere redakcijske 
popravke, ki jih bo upoštevala v končni redakciji. Prejeli ste tudi stališča in 
predloge Družbenopolitičnega zbora, ki zakon obravnava na podlagi 84. člena 
poslovnika kot zainteresiran zbor. 

Želi predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Iztok 
Winkler, član Izvršnega sveta in predsednik Republiškega komiteja za kulturo 
in znanost. 

Iztok Winkler: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Dovolite mi, da pred odločanjem o predlogu zakona v imenu Izvršnega sveta 
ponovim nekatera temeljna opozorila o problematiki, ki jo bo zakon urejal. 
S predlaganim zakonom ne bomo uredili družbenoekonomskega položaja samo- 
stojnega kulturnega delavca v celoti, ker bi to močno preseglo ne le namen 
zakona, temveč možnost zakonodaje sploh. Za družbenoekonomski položaj sa- 
mostojnega kulturnega delavca vsekakor ni nič manj od določb tega zakona 
odločilen njegov dejanski položaj in vloga v samoupravnih interesnih skup- 
nostih za kulturo, njegova enakopravnost v drugih interesnih skupnostih, nje- 
gova vključenost v delegatske mehanizme, ustrezno obravnavanje njegovega 
položaja v davčnem sistemu, za večino pa tudi razvitost in dojemljivost trži- 
šča kulturnih dobrin. Predlagani zakon zato le nakazuje nekatere od teh druž- 
benih prostorov in le po pravni poti ureja nekatera razmerja. 

Do sedaj smo v večino zakonov, ki urejajo posamezna področja kulturnih 
dejavnosti, vnašali tudi posebne določbe o samostojnih kulturnih delavcih. 
S predlaganim zakonom bo vsaj zakonska ureditev položaja te kategorije de- 
lovnih ljudi sklenjena. Hkrati bo pomenila tudi novo spodbudo za nadaljnje 
urejanje posameznih sestavin njihovega položaja v okviru samoupravnih spo- 
razumov s pogodbami in po drugih poteh. Z vsem tem pa ustvarj amo vse 
pogoje za uresničenje ustavne določbe, da ima samostojni kulturni delavec v 
načelu enak družbenoekonomski položaj in v osnovi enake pravice in obvez- 
nosti kot delavci v združenem delu. 

Pojem samostojnega kulturnega delavca je v zakonskem predlogu sicer 
širok, pa vendarle omejen. Ni se mogoče z osebnim delom samostojno kot poklic 
ukvarjati na primer s knjižničarstvom, založništvom, s posredovanjem kultur- 
nih vrednot nasploh ali z varstvom naravne in kulturne dediščine. V poštev 
prihajajo torej le dejavnosti, ki po svoji naravi pomenijo ustvarjanje kulturnih 
vrednot. Tudi priložene teze podzakonskega akta nakazujejo, kako široka je 
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lahko paleta poklicnih ustvarjanj, na primer na področju glasbe ali likovnih 
dejavnosti. Pojem kulturnih dejavnosti se tudi z zakonsko dikcijo v celoti 
ne ujema, zlasti še zato, ker življenje sproti poraja nove vrste takih dejavnosti. 
Družbena ocena o tem, kaj je kultura, pa je tudi spremenljiva. Od tod v za- 
konu določbe o strokovni komisiji, ki naj v posameznih primerih ugotavlja, ali 
gre za kulturno dejavnost in kako naj se do take ocene pride. Strokovna pre- 
soja velja seveda samo za vpis kulturnega delavca v razvid, sama po sebi pa 
ne dodeljuje pravice do kulturne dejavnosti. To pravico imamo vsi. Daje pa 
pravno legitimacijo o tem, da nekdo z osebnim delom samostojno kot poklic 
opravlja neko kulturno dejavnost. To ga med drugim vodi tudi v kulturne 
skupnosti. V njih se kot izvajalec sporazumeva z drugimi izvajalci in z upo- 
rabniki o svobodni menjavi dela za svojo dejavnost in o drugih ukrepih, s 
katerimi zagotavljamo in razvijamo posamezne kulturne dejavnosti, in tudi 
tiste, ki jih opravljajo samostojni kulturni delavci. 

Med takimi ukrepi napoveduje zakonski predlog iz sredstev, združevanih 
v kulturnih skupnostih, tudi pomoč samostojnim kulturnim delavcem pri plače- 
vanju prispevkov samoupravnim interesnim skupnostim, zlasti tistim, v ka- 
terih si zagotavljajo socialno varnost. V skladu s tem naj bi v tem srednje- 
ročnem obdobju prenehalo sedanje plačevanje prispevkov za zdravstveno in 
pokojninsko zavarovanje samostojnih umetnikov iz republiškega proračuna. 

Ko zakon ureja pravice in obveznosti samostojnih kulturnih delavcev, ki 
svoje delo združujejo z organizacijami združenega dela, je treba poudariti, da 
tu ne gre za delovno razmerje, temveč za posebno razmerje med kakršnokoli 
organizacijo združenega dela in samostojnim kulturnim delavcem, ki s to orga- 
nizacijo trajneje sodeluje, vendar pri tem ne izgublja svojega samostojnega 
statusa. Pomen tega novega pravnega razmerja je v tem, da zakon z njim 
omogoča samostojnemu kulturnemu delavcu zbliževanje in trdnejše povezo- 
vanje z združenim delom, vendar le na temelju ustvarjalnega dela, ki ga je 
prispeval v posamezni organizaciji. 

Končno ureja zakon tudi združevanje samostojnih kulturnih delavcev na 
specifičen način, ki ga nakazuje ustava, a doslej pravno ni bil urejen. Poudariti 
je treba, da je začasna ali trajna delovna skupnost samostojnih kulturnih 
delavcev pravna oseba posebne vrste in samostojni kulturni delavci v takih 
skupnostih skupaj zagotavljajo pogoje za delo. To delo organizirajo in skrbe 
za njegovo dostopnost, za dostopnost svojih del in storitev občanom. Ker pa 
ni mogoče izključiti, da bi v taki delovni skupnosti združevali delo tudi drugi 
delavci brez samostojnega statusa in utegne biti to v posameznih primerih 
celo nujno, smo, upoštevaje včeraj posredovana mnenja Kulturne skupnosti 
Slovenije in pobudo Zakonodajno-pravne komisije, pripravili v tem smislu 
tudi amandmaje k 19., 20., 21. in 22. členu predloga zakona, ki ste jih danes 
prejeli. 

Besedilo predloga zakona skupaj z amandmaji Izvršnega sveta, ki so po- 
vzetek ustrezno upoštevanih pripomb delovnih teles Skupščine, Izvršni svet 
predlaga v sprejem. Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Želijo poročevalci delovnih teles besedo? 
(Ne želijo.) 

Prehajamo na razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) 
Prehajamo na glasovanje. Najprej bomo glasovali o amandmajih Izvrš- 

nega sveta k 2., 9., 18., 19., 22. in 27. členu predloga zakona in o redakcijskih 
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amandmajih k 4, 7, 8., 10, 12, 14, 17, 20, 21. in 25. členu predloga zakona, 
ki ste jih prejeli danes. 

Odbor in Zakonodajno-pravna komisija se z amandmaji strinjata. Pri tem 
lahko ugotovimo, da Odbor za družbenoekonomske odnose v svojem poročilu 
k 2, 4. in 7. členu predlaga istovetne spreminjevalne in dopolnilne predloge 
enako kot Izvršni svet. 

Predlagam, da o vseh teh amandmajih, vsebinskih in pozneje tudi redak- 
cijskih, če se seveda delegati strinjate, glasujemo skupaj. Je predlog sprejem- 
ljiv? (Da.) 

Na glasovanje dajem najprej amandmaje Izvršnega sveta k 2, 9, 18, 19, 
22. in 27. členu predloga zakona. Kdor je za predlagane amandmaje, naj pro- 
sim glasuje! (114 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo 
vzdržal? (Dva delegata.) 

Ugotavljam, da so amandmaji Izvršnega sveta k 2, 9, 18, 19, 22. in 27. 
členu predloga zakona sprejeti z večino glasov. 

Na glasovanje dajem redakcijske amandmaje Izvršnega sveta k 4, 7, 8, 
10, 12, 14,17, 20, 21. in 25. členu predloga zakona. Kdor je za predlagane 
amandmaje, naj prosim glasuje! (117 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da so redakcijski amandmaji Izvršnega sveta k 4, 7, 8, 10, 
12, 14, 17, 20, 21. in 25. členu predloga zakona sprejeti z večino glasov. 

Na glasovanje dajem predlog zakona o samostojnih kulturnih delavcih v 
celoti. Kdor je za, naj prosim glasuje! (118 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o samostojnih kulturnih delavcih so- 
glasno sprejet. 

Prehajamo na 11. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o spremembi zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki ga je 
Skupščini predložil v obravnavo njen Izvršni svet. 

K predlogu zakona ste danes prejeli amandma Izvršnega sveta k 2. členu 
predloga zakona. 

Glede na ugotovitve Odbora za družbenoekonomske odnose in Odbora za 
finance, da gre za neusklajenost v skupščini Skupnosti pokojninskega in in- 
validskega zavarovanja Slovenije glede rešitve v predlogu zakona in glede na 
stališča, da naj zbor po končani razpravi ugotovi, ali je mogoče že na današnji 
seji sprejeti ta zakon, predlagam, da imenujemo skupino delegatov, ki naj 
spremlja razpravo in po zaključku razprave zboru predlaga ustrezno odločitev. 

V skupino delegatov predlagam Vitomirja Deklevo, poročevalca Odbora za 
družbenoekonomske odnose in delegata 24. okoliša iz Postojne; Janka Brinška, 
poročevalca Odbora za finance, Boženo Grilc, delegatko za socialno-zdravstveno 
področje, 8. okoliš, Murska Sobota, Roka Pavšiča, delegata gospodarskega 
področja, 39. okoliš, Ljubljana Vič-Rudnik in Ludvika Merklina, delegata s 
področja kmetijske dejavnosti, 7. okoliš Murska Sobota. 

Zeli kdo o tem predlogu razpravljati? (Ne.) Ce ne, potem prosim, da o tej 
skupini glasujemo. Kdor je za predlagano skupino, naj prosim glasuje! (114 
delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je skupina v predlaganem sestavu soglasno imenovana. 
Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Peter 

Toš, član Izvršnega sveta in predsednik Republiškega komiteja za delo. 
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Peter Toš: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Pri pri- 
pravi predloga zakona o spremembi zakona o pokojninskem in invalidskem za- 
varovanju so bile v celoti upoštevane vse pripombe in predlogi, ki jih je Skup- 
ščina sprejela ob obravnavi osnutka. 

Skladno s temi pripombami bo izplačevanje pokojnin urejal zakon in ne 
samoupravni akt interesne skupnosti, kot je bilo predlagano v osnutku. Prav 
tako bo novi način izplačevanja pokojnin izrecno veljal le za bodoče upokojence 
in ne posega v izplačevanje pokojnin tistih, ki jo že prejemajo. Razlogi, ki na- 
rekujejo sprejem tega zakona, so bili podrobneje razdelani in sprejeti brez 
pripomb že ob razpravi o osnutku. Gre za vprašanje medsebojne uskladitve 
načina zbiranja sredstev, ki jih delavci plačujejo iz osebnega dohodka in do- 
hodka temeljnih organizacij združenega dela za nazaj in njihovega izplače- 
vanja v obliki pokojnin za vnaprej. 

Čeprav se predlagatelj zaveda, da s tem zakonom ne bodo doseženi veliki 
materialni učinki, pa kljub temu ne more zanemariti ugotovitve, da je tudi v 
tem eden od vzrokov motenj v finančnem poslovanju Skupnosti pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja. Ta vzrok navajajo vsa poročila o finančnem po- 
slovanju skupnosti. V zadnjem finančnem poročilu za obdobje januar—no- 
vember 1981 beremo: »Ker se pokojnine izplačujejo vnaprej, prispevki za pokoj- 
ninsko in invalidsko zavarovanje pa se plačujejo za nazaj, je potrebno imeti 
za normalno poslovanje skupnosti rezervna in obratna sredstva najmanj v vi- 
šini 10% planiranih letnih odhodkov. Če padejo rezervna in obratna sredstva 
pod 10%, je že ogrožena likvidnost skupnosti in nastane potreba po naje- 
manju kratkoročnih bančnih kreditov.« 

Torej neusklajenost omenjenih dveh sistemov nedvomno vpliva na motnje 
v finančnem poslovanju skupnosti. Uskladitev izplačevanja pokojnin z izpla- 
čevanjem osebnih dohodkov delavcev v združenem delu zahteva tudi uresniče- 
vanje pravic iz minulega dela. Delavec prilašča v svojem osebnem dohodku 
tudi del, ki je rezultat gospodarjenja z njegovim in družbenim minulim delom. 
Ta del osebnega dohodka prejme delavec tudi ob izteku zadnjega meseca dela 
pred upokojitvijo. Tudi pokojnina je osebna pravica upokojenca iz minulega 
dela. Te pravice oziroma sredstev za isti mesec ista oseba ne more prilaščati 
dvakrat, enkrat kot delavec za nazaj in drugič kot upokojenec za naprej. Poleg 
tega pa se pokojnina kot pravica iz minulega dela ne more izplačevati, preden 
se z združevanjem dela delavcev na minulem delu upokojenih generacij ne 
ustvari nova vrednost. 

Oba sistemska razloga velevata, da izplačevanje pokojnin uskladimo z 
izplačevanjem osebnih dohodkov. Predlagatelj zakona je seznanjen z mne- 
njem Zveze društev upokojencev, ki ga je podprla tudi Skupnost pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja. Res je, da je bila pokojnina za 40 let pokojnin- 
ske dobe v letu 1981 le 67,34% dejanskega osebnega dohodka, vendar je to 
posledica rešitev veljavnega sistema, po katerem se osebni dohodki iz prejšnjih 
let valorizirajo na raven predzadnjega leta zavarovanja, ne pa zadnjega leta, 
in ker se ne- opravlja tekoča valorizacija pokojnin, temveč po rasti nominalnih 
osebnih dohodkov v prejšnjem letu. 

Prav gotovo se spomnite vseh razprav, ki so bile o tem vprašanju ob 
osnutku novega zveznega zakona. Prav tako je res, da so tudi dolgovanja fe- 
deracije za varstvo pravic borcev in občasno tudi republike vzrok nelikvidno- 
sti skupnosti. Predlagatelj si aktivno prizadeva da bi zaostajanje bilo čim 
krajše oziroma da bi federacija in republika poravnali svoje obveznosti čim- 
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bolj pravočasno. Toda vs«? te in druge ugotovitve po mnenju Izvršnega sveta 
niso v neposredni zvezi in v opreki s predlaganim zakonom. ^ 

Tovarišice in tovariši delegati! Predlog tega zakona je že sprejela skupscma 
Skupnosti socialnega varstva. Za vašo presojo pa je pomembno tudi stališče 
Komisije Zveznega zbora Skupščine Socialistične federativne republike Jugo- 
slavije, ki pripravlja predlog novega zakona o temeljnih pravicah iz pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja, po katerem je potrebno na teritoriju cele 
Jugoslavije določiti izplačevanje pokojnin za bodoče upokojence za nazaj. 

Z enotno ureditvijo izplačevanja pokojnin za nazaj bomo odpravili se- 
danjo neskladnost med republikami ter neskladnost med sistemom izplačevanja 
osebnih dohodkov in pokojnin. Predlog zakona je bil pripravljen že meseca 
januarja. Da bi bili vsi tisti, ki so že vložili zahtevke pri skupnosti m Jim je 
že prenehalo delovno razmerje, izenačeni s tistimi, ki so že pridobili pravico do 
izplačila pokojnine, je potrebno spremeniti rok uveljavitve tega zakona skladno 
z besedilom predloženega amandmaja. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga, da predlog zakona in pred- 
loženi amandma sprejmete. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Samo majhno korekcijo! 
Skupščina Skupnosti socialnega varstva je zakon dejansko sprejela, ni pa spre- 
jela tudi sedaj predloženih amandmajev. To pomeni, da bo morala o tem za- 
konu razpravljati še enkrat. 

Želijo poročevalci delovnih teles besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Janko 
Brinšek, poročevalec Odbora za finance. 

Janko Brinšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Iz poročila Odbora za finance Zbora združenega dela z dne 11. februarja 1982 
je razvidno, da je bil odbor seznanjen s stališči in mnenji Skupnosti pokoj- 
ninskega in invalidskega zavarovanja Slovenije in pripombami Zveze društev 
upokojencev Slovenije k predlogu zakona o spremembi zakona o pokojnin- 
skem in invalidskem zavarovanju. Glede na navedbe v teh mnenjih m pripom- 
bah je odbor zavzel stališče, ki je razvidno iz njegovega poročila. Razlogi, ki 
so narekovali opredelitev odbora v fazi obravnave predloga za izdajo z osnut- 
kom, niso bili znani. V poročilu odbora pa niso podrobno navedeni, zato jih 
bom dodatno obrazložil. . 

Skupščina Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Slo- 
veniji je na seji 25. januarja Obravnavala predlog zakona o spremembi zako- 
na o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in opozorila, da obrazložitev 
predloga zakona ne upošteva nekaterih dejstev in okoliščin, ki vplivajo na 
način izplačevanja pokojnin. . „ . . 

Pokojnina je pravica, ki gre upokojencem na podlagi ze ustvarjenega ^ - 
nulega dela. Izplačevanje pokojnin za nazaj, ki naj bi temeljilo na izhodišču, 
da ie treba časovno izenačiti izplačevanje pokojnin in osebnih dohodkov, ima 
svojo ptiutež v dejstvu, da delavec ob nastopu dela ne prejme osebnega 
dohodka, ker ga tudi še ni ustvaril, medtem ko gre pokojnina upokojencu za 
njegovo že ustvarjeno minulo delo v 40 oziroma 35 letih delovne dobe. Prav v 
načelu minulega dela je podana vsebinska razlika med časom, ko naj se izplača 
osebni dohodek ali pokojnina. ... v v 

Zakon na področju likvidnosti ne prenaša učinkov, ki bi bistveno vplivali 
na izboljšanje v krajšem času, finančni učinek tega zakona pa bi se lahko 
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pokazal šele v daljšem razdobju. Vzroki, ki narekujejo stalno potrebo, da skup- 
nost najema pri banki kratkoročne kredite, le v zelo majhni meri zavisi od 
načina izplačevanja pokojnin. Tako finančno stanje skupnosti je bolj posledica 
dejstva, da v skupnosti že nekaj let ni mogoče oblikovati ustreznih rezervnih 
sredstev ter v dejstvu, da se neredno poravnavajo obveznosti družbenopolitič- 
nih skupnosti. Tu so zlasti pomembni dolgovi federacije in v zadnjem času tudi 
republike ter medrepubliške obveznosti med skupnostmi. 

Poslovno leto je skupnost končala brez primanjkljaja, problemi so nastopili 
le zaradi nemožnosti angažiranja potrebnih sredstev v času, ko jih skupnost 
potrebuje za pokritje mesečnih obveznosti. Predlagane spremembe in dopol- 
nitve zakona bi le minimalno vplivale na likvidnost skupnosti. 

Odbor se je sicer zavedal, da obstaja vrsta problemov, na katere opozarja 
Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja in Zveze društev upoko- 
jencev Slovenije, ki pa se jih ne da razrešiti v tem zakonu, temveč jih bo po- 
trebno temeljito proučiti ob pripravi sistemskega zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju. Odbor se glede na razloge, ki so povsem novi, ki 
pa na prejšnjih obravnavah niso bili prisotni, ni dokončno opredelil do pred- 
loga zakona in zato prepustil zboru, da odloči na osnovi vseh navedenih mnenj 
in stališč. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Prehajamo na razpravo. Ze- 
li kdo razpravljati? Besedo ima tovarišica Zofka Stojanovič, predstavnica Skup- 
nosti socialnega varstva Slovenije. 

Zofka Stojanovič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Kot ste bili že uvodoma seznanjeni, je Skupščina Skupnosti socialnega 
varstva Slovenije kot enakopraven zbor dne 12. jaunarja 1982 sprejela pred- 
log zakona o spremembi zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. 

Skupščina je ocenila, da bi se s predlaganimi spremembami tudi to pod- 
ročje postopoma vključilo v sistem delitve osebnih dohodkov, torej za nazaj, 
kot jih prejemajo vsi delavci v združenem delu. Tudi pokojnina predstavlja 
osebni dohodek iz dela, čeprav je res, da je pokojnina v bistvu rezultat minu- 
lega dela upokojenih delavcev. Res pa je tudi, da je pri nas sistem združeva- 
nja sredstev za skupne potrebe, torej tudi za zadovoljevanje oziroma uresniče- 
vanje pokojninskega in invalidskega zavarovanja urejen tako, da se prispevki 
za te namene vplačujejo ob izplačevanju osebnih dohodkov za nazaj. 

Upoštevali smo tudi dejstvo, da s predlagano spremembo, ki se nanaša le 
na bodoče, torej nove upokojence, ne bo prizadeta socialna varnost upokojen- 
cev. Še posebej so bili delegati ob sprejemanju predloga zakona soočeni z 
utemeljitvami predlagatelja zakona, da je v skupnosti pokojninskga in in- 
validskega zavarovanja nenehno prisoten problem likvidnosti in da skupnost 
iz meseca v mesec najema drage bančne kredite za visoke obresti za izplačilo 
pokojnin, kar končno povratno vpliva tudi na sredstva združenega dela, saj 
tudi to povečuje potrebo po združevanju sredstev. 

Dovolite, da seznanim zbor, da so v postopku sprejemanja zakona sodelo- 
vali tudi delegati skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja, saj je 
ta skupnost sestavni del Skupnosti socialnega varstva Slovenije. Možnosti so- 
delovanja in usklajevanja pa so dane tudi že prek organov skupščine Skupno- 
sti socialnega varstva. Hvala lepa! 
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Predsednik Emil Tomažič: To pojasnilo se nanaša na to, da so pred- 
stavniki Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja na sejah naših 
delovnih teles ugotavljali, da o tem niso razpravljali in da tudi v Skupnosti 
socialnega varstva niso bila prisotna njihova mnenja m stalisca. Upoštevaje 
vse to, je tovarišica Zofka Stojanovič dala to pojasnilo. 

Kdo še želi besedo? Ali je predstavnik Skupnosti pokojninskega in mva- 
lindskega zavarovanja navzoč? (Da.) Želite besedo? (Da.) Besedo ima tovariš 
Robert Žohar, predstavnik Skupnosti pokojninskega m invalidskega zavaro- 
vanja. 

Robert Žohar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupščina Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja ie na sv0^ 
redni seji dne 25. 1. 1982 razpravljala o predlogu zakona o spremembi zakona 
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, s katerim naj bi se spremenil 
dosedanji način izplačevanja pokojnin, in sicer tako, da se vsem novim upo- 
kojencem izplačujejo pokojnine za nazaj, že upokojenim pa za naprej. Nasa 
skupščina je že posredovala pripombe, ki se nanašajo na učinke, ki bi jih tak- 
šna določila oziroma spremembe zakona prinesle, predvsem glede likvidnos - 
nega položaja naše skupnosti. Te pripombe so posledica pobude, ki jo je dala 
Zveza društev upokojencev Slovenije v tej Skupščini in jo je Skupscma tudi v 
celoti podprla. . . . „ . 

Ta stališča izhajajo predvsem iz tega, da se ocenjuje gmotni položaj^ up 
kojencev, ki se ob prenehanju dela, če ga primerjamo z materialnim položajem 
delavca, znatno poslabša, v okviru sedanjega sistema pokoj nmsko-invalidskega 
zavarovanja pa tudi iz tega, da se ne dosegajo bistveni pozitivni ucmki glede 
likvidnostnega položaja skupnosti. , 

Dalj časa je že znano, da se skupnost zaradi tega, ker ni sposobna zago- 
toviti potrebna likvidnostna sredstva, srečuje s težavami pri rednem izplačilu 
pokojninsko-invalidskih dajatev. V ta namen mora najemati kratkoročne kre- 
dite pri Ljubljanski banki — Združeni banki, ki so v preteklem letu znaša- 
li v povprečju 500 milijonov dinarjev. Posledica nelikvidnosti so tudi nepo- 
ravnane obveznosti družbenopolitičnih skupnosti, ki znašajo že 1594 milijonov. 
To so obveznosti za posebne pravice določenih kategorij upokojencev, pri tem 
pa federacija dolguje 1244 milijonov in republika 350 milijonov dinarjev. Ta 
sredstva bi ob sedanji prispevni stopnji v celoti zadostovala za normalno iz- 
plačevanje pokojnin. Iz znanih razlogov obe družbenopolitični skupnosti nista 
sposobni poravnati teh obveznosti. Zato je skupnost prisiljena najemati ze 
omenjene kratkoročne kredite, za katere veljajo obresti kot za potrošniške 
kredite. 

Skupščina skupnosti se je ukvarjala predvsem s temi vprašanji, ne pa to- 
liko z vprašanjem poenotenja sistemov izplačevanja pokojnin in osebnih do- 
hodkov, kljub temu da je opozorila na to, da je osebni dohodek posledica ust- 
varjenega dohodka oziroma čistega dohodka, pokojnina pa posledica pravice, 
ki izvira iz minulega dela. . . 

V Jugoslaviji smo imeli do leta 1972 enoten sistem izplačevanja pokojnin, 
to se pravi sistem vnaprej, medtem ko je leta 1972 Bosna in Hercegovina ze 
uvedla sistem izplačevanja pokojnin za nazaj. S tem predlogom zakona 
naša republika oziroma naša pokojninska skupnost pričela za vse nove upo- 
kojence izplačevati pokojnine za nazaj, medtem ko bi ostali upokojenci ohra- 
nili dosedanji način izplačevanja pokojnin. Skupnost je s svojimi pripombami 
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in s tem, ko je podprla stališče Zveze društev upokojencev Slovenije, želela 
predvsem opozoriti tudi na določene probleme, ki so posledica likvidnostnega 
položaja skupnosti in materialnega položaja upokojencev. Prej ali slej bo po- 
trebno na območju celotne Jugoslavije uveljaviti enoten sistem izplačevanja 
pokojnin, kar se že dogaja pri spremembi sistema pokojninsko-invalidskega 
zavarovanja. Takšen sistem bi seveda omogočal normalno poslovanje teh skup- 
nosti v medsebojni izmenjavi podatkov in enotnost pri izplačevanju pokojnin 
v primerih migracije upokojencev iz ene republike v drugo. Kot nam je znano, 
naša skupnost izplačuje pokojnine v druge republike in pokrajini že za prek 
6000 upokojenim delavcem, ki jim je bila priznana pravica na območju naše 
skupnosti oziroma SR Slovenije. Pripombe in stališča naše skupščine so bila 
navedena, bila so tudi pisno posredovana odborom za družbenoekonomske od- 
nose in odboru za finance. Sklenjeno je bilo, da naj se Zbor združenega dela 
odloči o sprejemu predloga zakona, ki ureja način izplačevanja v bodoče. 

Predsednik Emil T o m a z i č : Hvala lepa! Zelo je nerodno, da teh stvari 
niste razčistili v Skupnosti socialnega varstva. Neposredno pravzaprav od 
Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja nismo ničesar dobili, 
ampak so te pripombe bile formalno poslane Republiškemu komiteju za delo.' 
S temi pripombami smo bili seznanjeni šele na naših delovnih telesih. Zbor 
združenega dela se mora odločiti o sprejemu tega zakona na današnji seji, za- 
to vas pozivam, da se vključite v razpravo. 

Besedo ima tovariš Franc Kočar, delegat Zbora združenega dela za pod- 
ročje gospodarstva, 36. okoliš, Ljubljana-Center. 

Franc Kočar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Na 
osnovi teh uvodnih razprav imam dve pripombi. Povedano je že bilo, da je 
bila pokojnina združevana za naprej, da pa je osebni dohodek nagrada za 
opravljeno delo v preteklosti. Zato mislim, da je danes sistem boljši in bolj 
pravičen. Do te razprave je prišlo zaradi tega, ker nekdo tretji, v tem prime- 
ru republika in federacija, nista poravnali svojih obveznosti. Zato že razmiš- 
ljamo, kako krivca za nastali položaj izvleči in kako ga razbremeniti. Tako 
bi radi kaznovali tistega, ki za to ni nič kriv. Mislim, da je to že prevečkrat 
prešlo v prakso. Nekaj podobnega je bilo tudi pri bencinu, kjer smo najeli kre- 
dite, ker nekdo spet ni poravnal svojih obveznosti. Zato je bilo treba bencin 
podražiti. Če sem zloben, pa menim, da je pokojnina v novi obliki neka vrsta 
nagrade za to, da je upokojenec mesec preživel. Mislim, da to ni prav. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Mislim, da ne bi bilo prav, če 
bi razpravljali samo o dejstvu, da so obveznosti posameznih družbenopolitičnih 
skupnosti edini vzrok za probleme glede likvidnosti. Gotovo je, da k temu pri- 
spevajo, so pa najbrž še drugi vzroki. 

Besedo ima tovariš Božo Pančur, gospodarsko področje, 12. okoliš, Jese- 
nice. 

Božo Pančur: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Ni- 
mam posebej pripravljene razprave, ker bom povedal samo mnenje, ki se je 
oblikovalo ob razpravi o predlogu zakona o spremembi zakona o pokojninskem 
in invalidskem zavarovanju. 
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Naša delegacija meni, da je težko sprejeti zakon, ki upokojence razvršča 
v dve vrsti ljudi. Razpravljali smo tudi o primeru smrti upokojenca, ki dobi- 
va pokojnino. Upokojenec, za nazaj jo v primeru smrti ne bi dobil, upoko- 
jenec, ki jo prejema vnaprej, pa ima pravico na to. To je mato grobo pove- 
dano, vendar smo v delegaciji menili, da je treba ta zakon prej še dobro pro- 
učiti in če že hočemo izplačevati pokojnine za nazaj, je treba določiti prehod- 
no obdobje in v tem obdobju preiti na enoten sistem, ali vsem vnaprej ali 
vsem za nazaj. Dvojnost pa je težko uzakoniti, ker delamo razlike med ljudmi. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Se kdo želi besedo? (Ne.) Ce 
ne, dajem ponovno besedo tovarišu Petru Tošu. 

Peter Toš: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Likvid- 
nostni problem skupnosti nesporno ni osrednji, čeprav tudi predlog tega zakona 
prispeva k razreševanju tega problema. Izplačila za nove upokojence za nazaj 
in s tem v bistvu uveljavljanje dvojnega sistema načina izplačevanja pokojnin 
v odnosu do sedanjih upokojencev je realnost. Ne moremo predlagati Skupščini 
take rešitve, ki so bile v nekaterih delovnih fazah tudi v razpravi, in sicer, da 
bi tudi za sedanje upokojence postopoma uveljavili prehod na izplačevanje po- 
kojnin za nazaj. To ni možno, ker nivo pokojnine tega enostavno iz vsem 
znanih razlogov ne dopušča. V zvezi s pokojninami ne moremo preiti prek 
mehanizma, ki ga vsi delavci v združenem delu in sedanji upokojenci poznajo. 
V letu 1965 smo pri izplačevanju osebnih dohodkov prešli iz sistema izplače- 
vanja osebnih dohodkov vnaprej v sistem izplačevanja osebnih dohodkov za 
nazaj. Ta dvojni režim je objektivna nujnost, tako da brez njegove uveljavitve 
ne moremo sedanjega sistema izplačevanja pokojnin vnaprej zamenjati s si- 
stemom izplačevanja pokojnin za nazaj. To je v vsej dosedanji razpravi posta- 
lo jasno vsem, ki smo se vanjo vključevali. 

V zvezi s tem, da je pokojnina pravica iz minulega dela, kar je bilo po- 
udarjeno tako v razpravi poročevalca Odbora za finance in tudi v razpravah 
delegatov, pa dovolite, da le nekoliko podrobneje pogledamo to temeljno si- 
stemsko izhodišče. 

Res je, da je pokojnina osebna pravica na podlagi že ustvarjenega minu- 
lega dela. Toda prav tako je res, da se ta pravica ne uresničuje s prispevki iz 
nekih obresti tega minulega dela ali z odprodajo vrednosti tega minulega dela, 
ki predstavlja celoto pokojninskih sredstev. S temi sredstvi pokojninska skup- 
nost upravlja in jih razporeja na podlagi svojih sistemskih ureditev v pokoj- 
nino posameznemu upokojencu. Pokojnina kot pravica iz minulega dela se na- 
paja na podlagi združevanja živega dela aktivnih delovnih generacij. Osnova 
sredstev, iz katerih se napaja pokojnina, je dohodek in osebni dohodek aktiv- 
nih delavcev v združenem delu. Iz teh izhodišč je podan sistemski razlog, ki ga 
predlagam v temeljito in tehtno proučitev delegatom tega zbora. 

Po eni strani ni mogoče uveljavljati sistema izplačevanja osebnega dohod- 
ka za nazaj, v okviru katerega je tudi pravica iz'minulega dela oziroma gospo- 
darjenja z združenimi sredstvi, izraženega v dohodku in čistem dohodku ter 
osebnem dohodku delavca sleherne temeljne organizacije. To je odvisno od na- 
čina, kako smo uspeli razviti sistem nagrajevanja oziroma delitve po delu v 
organizacijah združenega dela. Na drugi strani pa izplačevanje pokojnine vna- 
prej dejansko pomeni, da se v istem mesecu glede na ta način izplačevanja iz 
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istega naslova dobivata dva prejemka, in sicer osebni dohodek in pokojnina. 
To je en razlog. 

Drugi razlog je povezan z že prej ugotovljenim sistemskim izhodiščem, da 
minulo delo samo po sebi ne napaja sklada sredstev pokojninsko-invalidskega 
zavarovanja, ampak da se ta sklad napaja šele na podlagi živega dela. Pokoj- 
nina kot pravica iz minulega dela, ki se črpa iz dohodka in osebnega dohodka, 
se ne more odmerjati vnaprej preden je ustvarjen rezultat združevanja žive- 
ga dela na tem minulem delu. To sta dva sistemska razloga, zaradi katerih je 
tudi zvezna komisija za pripravo novega sistemskega zakona na tem področju 
ugotovila potrebo, da se sistem izplačevanja pokojnin v vseh republikah in 
pokrajinah poenoti. Tak sistem že vrsto let prakticira Bosna in Hercegovina, 
težnje pa so, dat se zaradi teh sistemskih razlogov preide na izplačevanje 
pokojnin za nazaj tudi v vseh drugih republikah in pokrajinah. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Se kdo želi razpravljati? 
(Nihče.) 

O nekaterih navedbah tovariša Petra Toša bi se dalo razpravljati, vendar 
se v to sedaj ne bi spuščal. Rad bi opozoril na dve zadevi. Mislim, da bi mo- 
ralo biti to vprašanje urejeno v najbolj zainteresirani skupnosti, se pravi, da 
bi morali najti pot in način, da bi o teh stvareh odločali, predvsem v Skup- 
nosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ob poznavanju problema v 
interesu upokojencev. Moti me tudi, če smem to izraziti kot predsednik zbora, 
da iz razprave tovariša iz Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarova- 
nja izhaja, da ta skupnost v bistvu ne podpira tega zakona, če sem dobro ra- 
zumel. To pa sta dve taki vprašanji, ki bi ju bilo treba vendarle razčistiti, pre- 
den se odločamo o samem zakonu. Zato predlagam, da se skupina delegatov, 
ki smo jo imenovali, sestane s predstavniki predlagatelja, s predstavnikom Sku- 
pnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja in s predstavnico Skupnosti 
socialnega varstva, da skušate stvari med seboj razčistiti in če se le da priti s 
poenotenim mnenjem pred nas delegate. Se s tem strinjate? 

Peter Toš (iz klopi) : Po mojem mnenju bi morali biti zaključki že 
prej nakazani. 

Predsednik Emil Tomažič: To naj ugotovi skupina, če pride do ta- 
kega zaključka. Predlagam, da se skupina sestane in da skuša pripraviti pred- 
log rešitve. V skupini so: Vitomir Dekleva, Janko Brinšek, Božena Grilc, Rok 
Pavšič in Ludvik Merklin. Ker pa tovariša Merklina ni, predlagam, da namesto 
njega imenujemo v skupino tovariša Tineta Breskvarja. Se zbor s tem stri- 
nja? (Da.) Prosim skupino, da opravi svojo nalogo v zvezi s to točko dnevnega 
reda, na katero se bomo kasneje vrnili. 

Sedaj se vračamo na 7. točko dnevnega reda, to je na predlog za- 
kona o spremembah in dopolnitvah zakona o komunalnih dejavnostih poseb- 
nega družbenega pomena. 

Prosim tovarišico Francko Herga, da nas seznani s tem, kar je bilo v sku- 
pini delegatov dogovorjeno. 

Francka Herga: Tovarišice in tovariši delegati! Skupina delegatov 
je obravnavala dve odprti vprašanji, ki sta ostali iz razprave o predlogu zakona 
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o spremembah in dopolnitvah zakona o komunalnih dejavnostih posebnega 
družbenega pomena. Najprej je bil umaknjen amandma k 33. členu, delegati 
pa so zahtevali ustrezen sklep, ki naj bi razjasnil nekatera nerazčiščena vpra- 
šanja. v „ _ , 

Zato Zboru združenega dela predlagamo, da k ze predloženemu sklepu 
sprejme še naslednji sklep: 

»Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora na] skupa] s 
Službo družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji v roku enega meseca zagotovi 
enotno razlago o načinu samoupravnega združevanja sredstev na področju 
komunalnega gospodarstva z namenom, da se zagotovi enotna uporaba določb 
zakona na vseh področjih materialne proizvodnje posebnega družbenega po- 
mena.« 

S tem sklepom bi zavezali omenjena organa za ustrezno razlago. 
Delegati Litije in Domžal so umaknili svoja amandmaja k 39. členu, zato 

pa skupina delegatov predlaga nov amadma k 39. členu. 
Za drugim odstavkom 39. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 

»Komunalne skupnosti v tistih občinah, med katerimi je velika dnevna migra- 
cija delavcev, se lahko sporazumejo o združevanju dela sredstev za vzdrževa- 
nje, varstvo in obnovo komunalnih objektov in naprav skupne rabe.« 

Predsednik Emil Tomažič: Slišali smo poročilo predstavnice skupine 
delegatov. Zeli kdo o tem razpravljati? (Nihče.) 

Predlagam, da preidemo na glasovanje. Se delegati iz Domžal in Litije 
strinjate s poročilom skupine? (Da.) 

Prehajamo na glasovanje o amandmajih skupine delegatov za proučitev 
družbenoekonomskih odnosov v samoupravnih interesnih skupnostih materi- 
alne proizvodnje in zakonskih aktov s tega področja k 10., 11., 23., 24., 33., 
37., 39., 41. in 47. členu predloga zakona. 

Predlagam, da o teh amandmajih glasujemo skupaj, če se delegati s tem 
strinjate! (Delegati se strinjajo.) 

Dajem na glasovanje amandmaje skupine delegatov k 10., 11., 23., 24., 33., 
37., 39., 41. in 47. členu predloga zakona. Kdor je za predlagane amandmaje, 
naj prosim glasuje! (120 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Dva delegata.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so amandmaji skupine delegatov k 10., 11., 23., 24., 33., 
37., 39., 41. in 47. členu predloga zakona sprejeti z večino glasov. 

Sedaj dajem na glasovanje amandma Izvršnega sveta k 3. členu. Amandma 
ste danes dobili na klop, o njem je tekla beseda tudi v uvodni obrazložitvi, 
Kdor je za predlagani amandma Izvršnega sveta k 3. členu, naj prosim glasu- 
je! (122 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? 
(Dva delegata.) 

Ugotavljam, da je amandma Izvršnega sveta k 3. členu predloga zakona 
sprejet z večino glasov. 

Skupina delegatov, Zakonodajno-pravna komisija in Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije soglašajo z amandmajem Skupščine občine Žalec k tret- 
jemu odstavku 13. člena, zato predlagam, da glasujemo o tem amandmaju. 
Kdor je za predlagani amandma iz Žalca k 13. členu, naj prosim glasuje! 
(125 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Dva de- 
legata.) 
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Ugotavljam, da je amandma Skupščine občine Žalec k tretjemu odstavku 
13. člena predloga zakona sprejet z večino glasov. 

Preostane nam še amandma skupine delegatov k 39. členu, ki ga je prej 
predlagala tovarišica Francka Herga in ki se glasi: »Komunalne skupnosti v 
tistih občinah, med katerimi je velika dnevna migracija delavcev, se lahko 
sporazumejo o združevanju dela sredstev za vzdrževanje, varstvo in obnovo 
komunalnih objektov in naprav skupne rabe.« 

Dajem na glasovanje amandma k 39. členu. Kdor je za ta amandma, naj 
prosim glasuje! (123 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Dva delegata.) 

Ugotavljam, da je amandma k 39. členu sprejet z večino glasov. 
Sedaj lahko preidemo na glasovanje o spremembah in dopolnitvah zako- 

na o komunalnih dejavnostih posebnega družbenega pomena v celoti. Kdor 
je za predlog zakona v celoti, naj prosim glasuje! (125 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
komunalnih dejavnostih posebnega družbenega pomena sprejet z večino glasov. 

Glede na stališče in predlog skupine delegatov, ki izhaja iz dodatnega 
poročila in iz tega, kar je tovarišica Francka Herga predlagala, predlagam, da 
zbor sprejme še tale sklep: 

1. Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora naj prouči, 
kako so komunalne in stanovanjske interesne skupnosti izvajale določbo 135^ 
člena zakona o stanovanjskem gospodarstvu. 

2- Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora naj skupaj s 
službo družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji v roku enega meseca zagotovi 
enotno razlago o načinu samoupravnega združevanja sredstev na področju ko- 
munalnega gospodarstva z namenom, da se zagotovi enotna uporaba določb za- 
kona na vseh področjih materialne proizvodnje posebnega družbenega po- 
mena. 

Zeli kdo o predlogu sklepa razpravljati? (Ne.) Ce ne, prehajamo na glaso- 
vanje. Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (124 delegatov glasu- 
je za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep soglasno sprejet. 

Prehajamo na 12. točko dnevnega reda, to je na predlog za iz- 
dajo zakona o prenehanju veljavnosti zakona o določitvi stopnje za obraču- 
navanje amortizacije za osnovna sredstva določenih uporabnikov družbenih 
sredstev s predlogom zakona, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v ob- 
ravnavo njen Izvršni svet. 

Izvršni svet predlaga, da naj na podlagi 307. člena poslovnika Skupščine 
SR Slovenije na današnji seji obravnavamo predloženi zakon po skrajšanem 
postopku, to je kot zakonski predlog. S tem predlogom sta soglašala Odbor za 
finance in Zakonodajno-pravna komisija. 

Zeli kdo o tem predlogu Izvršnega sveta razpravljati? (Ne.) Prehajamo 
na glasovanje o tem predlogu. Kdor je za predlog Izvršnega sveta o skrajša- 
nem postopku, naj prosim glasuje! (120 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(En delegat.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta, da se zakon obravnava po 
skrajšanem postopku, sprejet z večino glasov. 
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Želi predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Poročevalci delovnih 
teles? (Ne želijo.) Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) Ker ne želi nihče razpravljati, 
prehajamo na glasovanje. 

Na glasovanje dajem predlog zakona o prenehanju veljavnosti zakona o 
določitvi stopnje za obračunavanje amortizacije za osnovna sredstva določenih 
uporabnikov družbenih sredstev. Kdor je za predlog zakona, naj prosim gla- 
suje! (125 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o prenehanju veljavnosti zakona o dolo- 
čitvi stopnje za obračunavanje amortizacije za osnovna sredstva določenih 
uporabnikov družbenih sredstev soglasno sprejet. 

Prehajamo na 13. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o pripravi in sprejetju sprememb in dopolnitev družbenega plana SR Slove- 
nije za obdobje od leta 1981 do leta 1985, ki ga je predložil v obravnavo Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije. 

Na klop ste prejeli predlog stališč Družbenopolitičnega zbora, ki predlog 
odloka obravnava na podlagi 72. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Želijo poročevalci 
delovnih teles besedo? (Ne želijo.) 

Prehajamo na razpravo. Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) Ker ne želi nihče 
razpravljati, prehajamo na glasovanje. 

Na glasovanje dajem predlog odloka o pripravi in sprejetju sprememb in 
dopolnitev družbenega plana SR Slovenije za obdobje od leta 1981 do leta 
1985. Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (117 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Dva delegata.) Se je kdo vzdržal? (Dva delegata.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o pripravi in sprejetju sprememb in 
dopolnitev družbenega plana SR Slovenije za obdobje od leta 1981 do leta 1985 
sprejet z večino glasov. 

Ugotavljam tudi, da je predlog odloka sprejet v skladu s stališči Družbeno- 
političnega zbora. 

Prehajamo na 15. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o uporabi kredita po sporazumu o gospodarskem in tehničnem sodelovanju pri 
graditvi in rekonstrukciji industrijskih in drugih objektov, sklenjenem 29. 
maja 1981 med Zveznim izvršnim svetom Skupščine SFR Jugoslavije in vla- 
do Zveze Sovjetskih socialističnih republik, ki ga je Skupščini SR Slovenije 
predložil v obravnavo Zbor republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije. 

Za to točko dnevnega reda so vodje skupin delegatov prejeli za delegate, 
ki se udeležujejo današnje seje zbora, osnutek zakona, poročilo Odbora za fi- 
nance, poročilo Zakonodajno-pravne komisije, poročilo Komisije za medna- 
rodne odnose in mnenje Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 

Preden začnemo z obravnavo te točke, vas opozarjam, da je osnutek zakona 
strogo zaupne narave. Zato prosim, da to upoštevate. Predstavnike sredstev 
javnega obveščanja pa opozarjam, da ravnajo v skladu z določbo 430. člena 
poslovnika naše Skupščine. 

Prehajamo na 16. t o č k o dnevnega reda, to je na dogovor o teme- 
ljih dolgoročnega plana Jugoslavije za razvoj in uporabo jedrske energije v 
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energetiki do leta 2000, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Zbor republik 
in pokrajin Skupščine SFRJ. 

Vodje skupin delegatov so prejeli za delegate, ki se udeležujejo današnje 
seje zbora, dogovor, poročilo Odbora za družbenoekonomski razvoj, poročilo 
Zakonodajno-pravne komisije in stališča Izvršnega sveta naše Skupščine. 

Preden začnemo z obravnavo te točke, vas prav tako opozarjam, da je do- 
govor strogo zaupne narave, zato prosim, da to upoštevate in da se predstavniki 
sredstev javnega obveščanja ravnajo v skladu z določbo 430. člena poslovni- 
ka Skupščine SR Slovenije. 

Prehajamo na 17. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o potrditvi finančnega načrta Narodne banke Jugoslavije za leto 1981, ki ga je 
predložil Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ. 

K predlogu odloka ste prejeli sklep Zbora združenega dela k finančnemu 
načrtu Narodne banke Jugoslavije za leto 1981, ki ga je zbor sprejel 20. maja 
1981. Prav tako ste prejeli predlog odloka o soglasju k predlogu odloka o po- 
trditvi finančnega načrta, o katerem bomo glasovali na današnji seji. 

Danes ste na klop prejeli mnenje Izvršnega sveta naše Skupščine. 
Želi predstavnik delegacije besedo? (Ne želi.) Predstavnik Izvršnega sveta? 

(Ne želi.) Poročevalci delovnih teles? (Ne želijo.) 
Prehajamo na razpravo. Zeli kdo razpravljati o predlogu odloka? (Nihče.) 
Prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! 

(114 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Trije delegati.) Se je kdo vzdržal? 
(En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o soglasju k predlogu odloka o potr- 
ditvi finančnega načrta Narodne banke Jugoslavije za leto 1981 sprejet z veči- 
no glasov. 

Prehajamo na 18. točko dnevnega reda, to je na volitve in imeno- 
vanja. 

1. Predlog odloka o izvolitvi treh delegatov Skupščine SR Slovenije v skup- 
ščino Sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj 
razvitih republik in avtonomnih pokrajin je Skupščini SR Slovenije predlo- 
žila Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve. 

Predlog odloka ste prejeli. Zeli kdo o predlogu odloka razpravljati? (Ne.) 
Prehajamo na glasovanje. Na glasovanje dajem predlog odloka o izvolit- 

vi treh delegatov Skupščine SR Slovenije v skupščino Sklada federacije za 
kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in avto- 
nomnih pokrajin. 

Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (118 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (En delegat. Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o izvolitvi treh delegatov naše Skup- 
ščine v skupščino Sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospo- 
darsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin sprejet z večino glasov. 

S tem so v omenjeno skupščino Sklada federacije izvoljeni: Milan Kraj- 
nik, podpredsednik Gospodarske zbornice Slovenije, dr. Tone Krašovec, dele- 
gat v Družbenopolitičnem zboru, in Borut Šnuderl, predsednik poslovodnega 
odbora SOZD Emona, Ljubljana. 
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2. Predlog odloka o izvolitvi sodnice Višjega sodišča v Ljubljani je pred- 
ložila Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve naše Skup- 
ščine. 

Predlog odloka ste prejeli. Zeli kdo o predlogu odloka razpravljati? (Ne 
želi.) 

Prehajamo na glasovanje. Na glasovanje dajem predlog odloka o izvolit- 
vi sodnice Višjega sodišča v Ljubljani. Kdor je za predlog odloka, naj prosim 
glasuje! (115 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Dva delegata.) Se je kdo 
vzdržal? (Dva delegata.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o izvolitvi sodnice Višjega sodišča v 
Ljubljani sprejet z večino glasov. 

S tem je za sodnico Višjega sodišča v Ljubljani izvoljena tovarišica Ma- 
rija Metlika-Pavček. 

Prehajamo na 19. t o č k o dnevnega reda, to je na predloge in vpra- 
šanja delegatov. 

Na začetku današnje seje je tovariš Boris Kralj, delegat z gospodarskega 
področja, 16. okoliš, Maribor, predložil delegatsko vprašanje, ki se nanaša na 
oskrbo z nafto in naftnimi derivati v naši republiki, še zlasti glede na neka- 
tere probleme, ki se s tem v zvezi pojavljajo v združenem delu. Glede na aktu- 
alnost tega vprašanja predlagam, da ga tovariš Boris Kralj prebere, preden 
damo besedo predstavniku Izvršnega sveta. Besedo ima tovariš Boris Kralj, 
delegat s področja gospodarstva, 16. okoliš, Maribor. 

Boris Kralj : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Pri- 
ča smo vse večjim motnjam pri oskrbi z nafto in naftnimi derivati, zato bi s 
tem v zvezi želel postaviti naslednje delegatsko vprašanje: 

V SR Sloveniji je v letošnjem letu prišlo do občutno poslabšanega stanja 
v zvezi s oskrbo porabnikov z naftnimi derivati, pri čemer je bila zlasti kri- 
tična oskrba z vsemi vrstami kurilnih olj in diesel gorivom. 

Znano je, da iz tega razloga prihaja do pogostih motenj in tudi prekini- 
tev v proizvodnih procesih. Razpoložljive količine nekaterih naftnih deriva- 
tov so tako majhne, da niso omogočile niti nemotenega delovanja izvozno 
.usmerjenega dela gospodarstva. Gospodarska škoda, povzročena zaradi po- 
manjkanja naftnih derivatov, je brez dvoma velika, celotne posledice tega pa 
bo mogoče ugotavljati šele naknadno. 

Zato vprašujem, zakaj oskrba uporabnikov ni potekala nemoteno oziroma 
zakaj se je ob prehodu iz leta 1981 na leto 1982 tako občutno poslabšala? Kak- 
šna je celotna povzročena gospodarska škoda zaradi tega in kdo jo bo ugotav- 
ljal? Kdo je odgovoren za nastalo stanje v oskrbi in kdo bo povrnil nastalo 
škodo? 

Predsednik Emil Tomažič: Besedo ima dr. Iztok Winkler, član Izvrš- 
nega sveta in predsednik Republiškega komiteja za kulturo in znanost. 

Dr. Iztok Winkler: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Izvršni svet je danes zjutraj proučil to delegatsko vprašanje in predlaga, 
da Zbor združenega dela uvrsti obravnavo te problematike na dnevni red na- 
slednje seje zborov 10. marca. Izvršni svet pa bo v nekaj dneh za to razpravo 
pripravil potrebno informacijo in jo posredoval delegatom kot gradivo. 

10* 
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Predsednik Emil Tomaži č: Hvala lepa. Mislim, da je to sprejemljivo. 
Pričakujemo obširnejšo obrazložitev Izvršnega sveta na seji zbora 10. marca. 
Predlagam tudi, da naj bi se to delegatsko vprašanje postavilo tudi v Zboru 
republik in pokrajin. V tem smislu bomo posredovali to vprašanje delegatom 
v Zboru republik in pokrajin. Se strinjate s tem? (Da.) 

Na delegatsko vprašanje skupine delegatov z gospodarskega področja, 16. 
okoliš Maribor, v zvezi z računalništvom bo odgovoril Franc Premk, pomočnik 
predsednika Republiškega komiteja za promet in zveze. 

Franc Premk: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Glede na to, da je to samo odgovor na drugi del delegatskega vprašanja, bom 
prebral samo tisti del vprašanja, na katerega se nanaša odgovor. 

Vprašanje je bilo naslednje: Glede na ekonomsko-tehnološke razloge na- 
jema računalniške opreme, kar je bilo podano v prvem delu vprašanja, spra- 
šujmo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naslednje: »Ker velik del tehnolo- 
gije obdelave podatkov sloni na daljinski obdelavi podatkov, za katere so po- 
trebne široko dimenzionirane prenosne linije — pretežno PTT značaja — ob- 
staja bojazen, da s počasnim reševanjem tega vprašanja ne bo z leti 1982, 
1983, 1984 in kasneje ustreznih prenosnih linij za računalniško opremo, ki je 
danes instalirana oziroma ki se bo instalirala v prihodnosti. Kdo, kako in s 
kakšniim programom danes rešuje to vprašanje? 

Poudarjamo, da je bilo enako vprašanje postavljeno že na Odboru za 
družbenoekonomske odnose Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije, 
vendar z odgovorom nismo bili zadovoljni. Zato danes postavljamo enako 
vprašanje tudi na Zboru združenega dela.« 

Odgovor na to vprašanje bi bil naslednji: Hiter porast obsega računalniške 
opreme v SR Sloveniji zahteva tudi ustrezno omrežje za prenos informacij. 
Zato se je v okviru priprav na planske dokumente za obdobje 1981—1985 pri- 
stopilo k razreševanju te problematike. Na pobudo Republiškega komiteja 
za družbeno planiranje in informacijski sistem je bila v maju 1979 ustanov- 
ljena strokovna skupina, ki naj bi proučila problematiko javnega omrežja za 
prenos podatkov. Delovno področje, ki ga je v začetku leta 1980 izdelala ta 
skupina, je potrdilo upravičenost in nujnost izgradnje takega omrežja v SR 
Sloveniji in tudi v SFR Jugoslaviji. Center za družbeni sistem informiranja, 
in informatiko, ki je prevzel to nalogo od Republiškega komiteja za družbeno 
planiranje in informacijski sistem, je na osnovi tega poročila začel s široko 
akcijo popularizacije tega projekta med potencialnimi uporabniki omrežja. 

Projekt je bil kot posebna planska naloga vnesen v dogovor o temeljih 
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981—1985 in v družbeni plan SR 
Slovenije za obdobje 1981—1985. 

Podobno so se odločili tudi uporabniki in izvajalci v PTT prometu, ki so 
izgradnjo javnega omrežja za prenos podatkov planirali v samoupravnem 
sporazumu o temeljih plana razvoja PTT prometa Slovenije za obdobje 1981 
do 1985 in v planu razvoja PTT prometa Slovenije za obdobje 1981—1985. 

Javno omrežje za prenos podatkov bo osnovni infrastrukturni objekt, ki bo 
v končni fazi lahko prevzel tudi več kot 50% vseh računalniških telekomuni- 
kacij v SR Sloveniji. Brez enotnega javnega omrežja za prenos podatkov si 
tudi težko predstavljamo delovanje družbenega sistema informiranja kot enot- 
nega sistema. Javno omrežje za prenos podatkov bo omogočilo enakopravno 
in razmeroma preprosto povezovanje različnih tipov računalnikov in termi- 
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nalov, omogočilo bo širokemu krogu uporabnikov informacij dostop do skup- 
nih in posebnih baz podatkov ne glede na njihovo fizično lokacijo doma in v 
tujini, omogočilo bistveno cenejši dostop do mednarodnih baz podatkov, po- 
krivalo vse zahteve po zaščiti podatkov in bo po tej plati varnejše od seda- 
njega načina prenosa podatkov. Poleg prenosa samih računalniških podatkov 
bo omogočilo vključevanje povsem novih storitev, ki jih potrebuje sodobno 
organizirana družba, kot na primer teleteks, videoteks in tako dalje. 

Za konkretizacijo tega vprašanja oziroma te planske naloge bi rad po- 
udaril še naslednje. V letošnjem letu je dogovorjeno, da PTT kot nosilec akcije, 
skupaj z vsemi zainteresiranimi uporabniki sklene samoupravni sporazum o 
izgradnji in uporabi javnega omrežja za prenos podatkov v SR Sloveniji, ki bo 
urejal medsebojne odnose in obveznosti bodočih uporabnikov omrežja pri nje- 
govem načrtovanju in izgradnji. Posebej bo opredeljena vloga Združenih PTT 
organizacij Slovenije kot investitorja, ki bo odgovoren za izgradnjo in opera- 
tivno delovanje mreže. 

Krog podpisnikov samoupravnega sporazuma naj bi dosegal vse pomemb- 
nejše nosilce informacijske dejavnosti v SR Sloveniji. Vsak od podpisnikov 
sporazuma bo prevzel določen del organizacijskih, finančnih ter drugih ob- 
veznosti za izgradnjo javnega omrežja za prenos podatkov. Združene PTT 
organizacije so v okviru svojih planskih dokumentov planirale 63,4 milijonov 
dinarjev za izgradnjo javnega omrežja za prenos podatkov. 

Pričetek izgradnje objekta »Javno omrežje za prenos podatkov« je v skladu 
s planskimi dokumenti predviden v letu 1983. Pripravljalna dela za izgradnjo 
objekta so v zaključni fazi. Predlagan je tudi že koncept in določena groba 
konfiguracij a. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Vprašujem delegate 16. oko- 
liša, če so zadovoljni z odgovorom? Delegati bodo še proučili, ali je odgovor 
na delegatsko vprašanje zadovoljiv ali ne. 

Na delegatsko vprašanje skupine delegatov za gospodarsko področje, 1. 
okoliš, Celje v zvezi z možnostjo nabave v SFRJ oziroma v SR Sloveniji pro- 
izvedenih avtopnevmatik za traktorje, dostavna vozila ter avtobuse za dinar- 
ska sredstva bo odgovoril tovariš Janez Urbas, pomočnik predsednika Republi- 
škega komiteja za mednarodno sodelovanje. 

Janez Urbas: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Sku- 
pina delegatov za Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije s področja 
gospodarstva, 1. okoliša, Celje je postavilo delegatsko vprašanje, ki se glasi: 
»Zakaj ni mogoče v SFR Jugoslaviji oziroma v SR Sloveniji proizvedenih 
avtopnevmatik za traktorje, dostavna in tovorna vozila ter avtobuse nabaviti 
za dinarska sredstva?« 

Na vprašanje in ugotovitve ter predloge delegatov iz obrazložitve vpra- 
šanja daje Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naslednji odgovor: 

Po zakonu o deviznem poslovanju in kreditnih odnosih s tujino plačujejo 
organizacije združenega dela uvoz blaga in storitev z lastnimi devizami, ustvar- 
jenimi pri izvozu blaga in storitev, z devizami, pridobljenimi z združevanjem 
z drugimi organizacijami združenega dela ter z devizami, kupljenimi na de- 
viznem trgu, če je taka možnost predvidena v projekciji plačilno-bilančnega 
položaja republike oziroma avtonomne pokrajine. 
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Po zakonu o deviznem poslovanju in kreditnih odnosih s tujino so orga- 
nizacije združenega dela, ki ustvarjajo devize z izvozom blaga in storitev, pri 
proizvodnji, katerih so v raznih oblikah trajneje sodelovale tudi druge orga- 
nizacije združenega dela, z njimi dolžne skleniti samoupravne sporazume o 
njihovem deležu pri ustvarjenih devizah v sorazmerju s tem, koliko so nji- 
hovi delavci k njim prispevali. 

Iz navedenega sledi obveznost vseh organizacij združenega dela, ustvar- 
jalk deviznega priliva, da z organizacijami združenega dela, s katerimi so v 
reprodukcijski verigi čvrsto povezane, s samoupravnimi sporazumi uredijo 
medsebojna razmerja, ki se nanašajo na skupno ustvarjeni devizni priliv. V 
praksi takšno samoupravno sporazumevanje še ni v celoti zaživelo in so mnogo- 
krat samoupravni sporazumi le naslov za sklepanje kupoprodajnih pogodb z 
devizno udeležbo kupcev. Vse prepogosto se pojavlja tudi obraten tok tako 
imenovanih sporazumov, ko organizacija združenega dela, proizvajalka določe- 
nega artikla, zanj opredeli del cene v devizah in s tem pogojuje dobave kupcev. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije takšnim odstopanjem od zakonskih 
določil ne bo dajal podpore in bo poskrbel, da bodo v teh primerih ustrezni 
inšpekcijski organi ukrepali. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije se ne more strinjati z načinom, da 
se nekaj proizvajalcev končnega proizvoda dogovori za tako imenovano devizno 
ceno oziroma zahteva devizno udeležbo tudi od takih organizacij združenega 
dela, ki po naravi svoje dejavnosti niso izvozniki. Pri tem gre za komunalno 
gospodarstvo, energetiko, družbene dejavnosti in tako dalje, ki imajo posebej 
opredeljeno družbeno funkcijo in za najnujnejše potrebe, za katere se devize 
združujejo na nivoju republike. 

Primer, ki ga navajajo delegati v svojem delegatskem vprašanju, in vse 
ostale podobne primere, ko organizacije združenega dela z lastnim izvozom 
ne ustvarjajo dovolj deviz za uvoz surovin in repromateriala, je potrebno re- 
ševati s sporazumevanjem in dogovarjanjem med organizacijami združenega 
dela na dohodkovnih osnovah in na daljše obdobje, pri čemer je treba še po- 
sebej opozoriti na obveznost medsebojnega sporazumevanja tistih organizacij 
združenega dela, ki so člen v reprodukcijski verigi in v medsebojni proizvodni 
in dohodkovni soodvisnosti ustvarjajo devizni priliv. 

Pri tovrstnem samoupravnem sporazumevanju pa morata še aktivnejšo 
vlogo kot doslej odigrati Samoupravna interesna skupnost SR Slovenije za 
ekonomske odnose s tujino in Gospodarska zbornica Slovenije, in to v smislu 
usmerjanja samoupravnega sporazumevanja in nuđenja strokovne pomoči pri 
povezovanju organizacij združenega dela. 

Glede predloga delegatov, da bi se problem nakupa avtopnevmatike rešil 
z združevanjem deviznih sredstev na nivoju republike ali celo federacije, po- 
dobno kot je to rešeno za pogonska goriva, Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
meni, da rešitve ni iskati v tej smeri, saj bi zaradi številnih proizvodnih de- 
javnosti — med katerimi je tudi pnevmatika — ki z lastnim poslovanjem ne 
ustvarjajo same dovolj deviznih sredstev, združevanje deviz na najvišjem ni- 
voju destimuliralo medsebojno samoupravno sporazumevanje in dohodkovno 
povezovanje organizacij združenega dela. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Vprašujem delegate 1. oko- 
liša, če so zadovoljni z odgovorom? Če ne boste zadovoljni, boste postavili do- 
datno delegatsko vprašanje. 
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Danes je bilo postavljeno delegatsko vprašanje skupine delegatov iz No- 
vega mesta, ki se nanaša na proračun. Besedo ima tovariš Jože Pacek, član 
Izvršnega sveta in republiški sekretar za pravosodje, upravo in proračun. 

Jože Pacek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 2e 
danes bi bilo mogoče odgovoriti na zastavljeno vprašanje. Glede na to, da je 
Izvršni svet po ustavi edini možni predlagatelj proračuna v družbenopolitični 
skupnosti in ker ni imel priložnosti obravnavati tega vprašanja na svoji seji 
in ker to želi, predlagamo, da bi dali odgovor na zastavljeno vprašanje na 
seji zbora 10. marca. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Želi še kdo postaviti dele- 
gatsko vprašanje? (Nihče.) Zaključujem to točko dnevnega reda. 

Sedaj nam ostaja odprta še 11. točka dnevnega reda, to je predlog zakona 
o spremembi zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Ker moramo 
preveriti, kako smo pri končnih odločitvah usklajeni z Zborom občin, pred- 
lagam 10 minut odmora. 

(Seja zbora je bila prekinjena ob 15.20 in se je nadaljevala ob 15.55.) 

Predsednik Emil Tomažič: Ugotavljam, da je navzočih delegatov še 
115, zato lahko nadaljujemo z delom. 

r< 

Vračamo se na 11. točko dnevnega reda. Skupina, ki smo jo ime- 
novali, je končala z delom. Prosim poročevalca skupine, da poroča zboru. Be- 
sedo ima tovariš Vitomir Dekleva. 

Vitomir Dekleva: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupina delegatov, imenovana na Zboru združenega dela za proučitev 
razprave o predlogu zakona o spremembi zakona o pokojninskem in invalid- 
skem zavarovanju, predlaga Zboru združenega dela, da glede na neusklajenost 
stališč v razpravi na seji zbora odloži sklepanje o predlogu zakona. Hkrati 
naj zbor priporoči Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije, da v Skupščini 
Skupnosti socialnega varstva Slovenije uskladi stališča Skupnosti pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja in predlaga Zboru združenega dela, da naj 
na eni od prihodnjih sej nadaljuje postopek v zvezi s sprejemanjem tega zakona. 

Ta predlog je utemeljen z naslednjim. Skupina delegatov je proučila vse 
razprave in glede na še vedno različna stališča med predstavnikom Skup- 
nosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja in delegati, ki so sodelovali 
v razpravi, predlaga, da se sklepanje o zakonu odloži. Hkrati je bilo na seji 
skupine ugotovljeno, da je predlagani zakon s pravno-sistemskega vidika uskla- 
jen in v skladu s stališčem v resoluciji o ekonomski politiki za letošnje leto, ki 
nalaga vsem samoupravnim interesnim skupnostim, da preverijo normative in 
vse socialne pravice. Kolikor bo ta uskladitev dosežena do 10. marca 1982, bo 
zbor lahko takrat dokončno odločal o tem zakonu. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Slišali smo poročilo pred- 
stavnika skupine delegatov. 
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Zeli kdo o tem poročilu razpravljati? (Nihče.) Potem bi na osnovi tega 
poročila predlagal zboru, da sprejme takšen sklep, ki je bil oblikovan skupaj 
s poročilom. 

1. Sklepanje o predlogu zakona o spremembi zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju se odloži. 

2. Zbor združenega dela priporoča Izvršnemu svetu Skupščine SR Slove- 
nije, da v skupščini Skupnosti socialnega varstva Slovenije uskladi stališča 
Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja in predlaga Zboru zdru- 
ženega dela na eni od naslednjih sej nadaljnji postopek v zvezi s tem zakonom. 

Zeli kdo o tem predlogu sklepa razpravljati? (Ne.) Če ne želi nihče, pred- 
lagam, da se o njem izrečemo. Kdor je za predlagani sklep, naj prosim gla- 
suje! (118 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep soglasno sprejet. 
Ugotavljam tudi, da predstavnika Skupnosti pokojninskega in invalidskega 

zavarovanja ni več na seji. Tega sicer ne bomo zapisali v sklep, vendar mi- 
slim, da je treba izreči določeno, kritiko načinu, kako so se v tej skupnosti 
lotili obravnave tega zakona. Še zlasti je treba kritizirati dejstvo, da je imela 
Skupnost socialnega varstva zakon uvrščen na svojem dnevnem redu, da so 
bili navzoči delegati Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
in da takrat, ko so sklepali o tem zakonu, ni bilo nobene pripombe. Mislim,, 
da bi se na osnovi tega sklepa to ne smelo sedaj nadaljevati. Skupnost po- 
kojninskega in invalidskega zavarovanja bi se morala zavzeti za to, da se do 
naslednje seje te stvari razčistijo in da prevzame glede tega tudi del svoje 
odgovornosti. Navsezadnje je tudi likvidnost predvsem problem te skupnosti. 

Zaključujem tudi to točko dnevnega reda. 
Obveščam vas, da smo na današnji seji, kjer smo sprejemali končne od- 

ločitve, usklajeni z Zborom občin. Ne vemo pa, kako je potekala razprava pri 
sprejemanju zakona o samostojnih kulturnih delavcih. Vendar ne bi na to 
posebej čakali. Če bodo kakšna razhajanja, bomo usklajevanje opravili na 
naslednji seji. 

Dnevni red današnje seje zbora je s tem izčrpan in se vam zahvaljujem 
za udeležbo. S tem zaključujem 73. sejo Zbora združenega dela. Hvala lepa! 

(Seja zbora je bila zaključena ob 16. uri.) 



74. seja 

(10. marca 1982) 

Pričetek seje ob 9.05. 

Predsedoval: Emil Tomažič, 
predsednik Zbora združenega dela 

Predsednik Emil Tomažič: Tovarišice in tovariši delegati! Pričenjam 
74. sejo Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije. 

Najprej bomo izvolili Komisijo za verifikacijo poblastil in imunitetna vpra- 
šanja za današnjo sejo zbora in verificirali pooblastila. 

V Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja predlagam 
naslednje delegate: za predsednika Franca Zadravca, za člana pa Marjano 
Stern in Jožico Taljat. So predlagani delegati navzoči? (Da.) Zeli kdo o tem 
predlogu razpravljati? (Nihče.) 

Prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlagano komisijo, naj dvigne 
roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da so bili v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna 
vprašanja za 74. sejo zbora izvoljeni delegati v predlaganem sestavu. Prosim 
verifikacijsko komisijo, da pripravi poročilo za zbor. 

Na sejo zbora so k posameznim točkam dnevnega reda vabljeni predstav- 
niki: Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, Republiškega sveta Zveze sin- 
dikatov Slovenije, Republiške konference Socialistične zveze delovnega ljud- 
stva Slovenije, Gospodarske zbornice Slovenije, družbenega pravobranilca 
samoupravljanja SR Slovenije, Sodišča združenega dela SR Slovenije, Zadružne 
zveze Slovenije, Zveze kmetijskih zemljiških skupnosti Slovenije, Izobraže- 
valne skupnosti Slovenije, Zdravstvene skupnosti Slovenije, Skupnosti social- 
nega varstva Slovenije, Raziskovalne skupnosti Slovenije, Kulturne skupnosti 
Slovenije, Samoupravne interesne skupnosti elektrogospodarstva Slovenije, 
Samoupravne interesne skupnosti za PTT promet Slovenije, Samoupravne in- 
teresne skupnosti za nafto in plin v SR Sloveniji, Samoupravne interesne skup- 
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nosti za železniški in luški promet v SR Sloveniji, Republiške skupnosti za ce- 
ste, skupnosti socialnega skrbstva Slovenije, Skupnosti otroškega varstva 
Slovenije in Skupnosti starostnega zavarovanja kmetov SR Slovenije. 

Na sejo zbora so vabljeni še predsedniki odborov našega zbora, člani de- 
legacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR 
Jugoslavije, delegati iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFR Jugo- 
slavije ter poročevalci odborov in komisij, in sicer: Jože Sedelšek, poročevalec 
Odbora za družbenopolitični sistem, Branko Cerkvenik, poročevalec Odbora 
za družbenoekonomski razvoj, Stojan Volčanšek, poročevalec Odbora za druž- 
benoekonomske odnose, Marjan Gašparič, poročevalec Odbora za finance, Stan- 
ko Jaki, poročevalec Komisije za volitve, imenovanja in administrativne za- 
deve, Breda Kolarič-Lah, poročevalka Zakonodajno-pravne komisije, Tanja 
Sarec, poročevalka skupine delegatov za proučitev samoupravnih sporazumov 
in statutov samoupravnih interesnih skupnosti s področja družbenih dejavno- 
sti za območje republike in Janko Muraus, poročevalec skupine delegatov za 
spremljanje zakona o usmerjenem izobraževanju. 

Na seji je navzoča tudi komisija za družbeno nadzorstvo. 
Obveščam vas, tovarišice in tovariši delegati, da bomo na skupnem zase- 

danju z Zborom občin in Družbenopolitičnim zborom poslušali uvodno besedo 
k informaciji Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o preskrbljenosti tržišča 
s proizvodi široke potrošnje, s posebnim poudarkom na osnovnih proizvodih 
vsakodnevne rabe v letu 1982, ki jo bo podal tovariš Alojz Klemenčič, član 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in predsednik Republiškega komiteja 
za tržišče in splošne gospodarske zadeve. 

Prosim delegate,' ki nameravajo na današnji seji zbora zastaviti delegatska 
vprašanja, da posredujejo ta vprašanja v pisni obliki že sedaj na začetku seje, 
da bi lahko o tem obvestili Izvršni svet oziroma ustrezne republiške funkcio- 
narje. S tem bi namreč omogočili Izvršnemu svetu oziroma posameznim funk- 
cionarjem, da na delegatska vprašanja pripravijo odgovore že na današnji seji. 

Za današnjo sejo ste na klop prejeli seznam gradiv k posameznim aktom, 
zato teh gradiv ne bom posebej navajal pri posameznih točkah dnevnega reda. 
Prav tako ste za današnjo sejo prejeli na klop listo predstavnikov Izvršnega 
sveta k posameznim točkam dnevnega reda, zato tudi teh pri obravnavi posa- 
meznih zadev ne bom posebej navajal. 

Verifikacijska komisija je končala z delom in prosim za poročilo. 

Franc Zadravec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Komisija za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja Zbora združenega 
dela Skupščine SR Slovenije daje za 74. sejo, dne 10. 3. 1982, naslednje poročilo. 

Zbor združenega dela šteje 150 delegatov. Za današnjo sejo je predložilo 
delegatska pooblastila 142 delegatov, in sicer: iz gospodarskega področja 87 
delegatov, iz prosvetno-kulturnega področja 17 delegatov, iz socialno-zdravstve- 
nega področja 13 delegatov, iz kmetijske dejavnosti 16 delegatov, iz obrtne in 
podobnih dejavnosti 4 delegati, iz delovne skupnosti državnih organov, druž- 
benopolitičnih organizacij in društev ter drugih delovnih skupnosti 4 delegati, 
iz delegacij aktivnih vojaških oseb in civilnih oseb v oboroženih silah SFR Ju- 
goslavije en delegat. 

Na današnji seji niso navzoči delegati iz naslednjih področij oziroma oko- 
lišev:^ gospodarsko področje 20. okoliš en delegat, 34. okoliš en delegat, 35. 
okoliš en delegat, skupaj trije delegati; prosvetno-kulturno področje 9. okoliš 
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en delegat, skupaj en delegat; kmetijska dejavnost 1. okoliš en delegat, 4. okoliš 
en delegat, skupaj dva delegata; obrtna in podobne dejavnosti 3. okoliš en de- 
legat, skupaj en delegat; državni organi in družbenopolitične organizacije 2. 
okoliš en delegat, skupaj en delegat; skupaj je odsotnih 8 delegatov. 

Komisija je pregledala vsa predložena pooblastila in ugotovila, da so vsa 
pooblastila v skladu z zakoni in ustavo SR Slovenije, zato predlaga, da Zbor 
združenega dela vsa predložena pooblastila verificira. 

i 
Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Zeli kdo razpravljati o po- 

ročilu komisije? (Nihče.) Ce ne, prehajamo na glasovanje. O poročilu bomo 
glasovali v celoti, ker, kot smo slišali, ni sporno nobeno pooblastilo. Kdor je za 
potrditev poročila, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno potrdil poročilo Komisije za verifikacijo 
pooblastil in imunitetna vprašanja ter s tem verificiral pooblastila delegatov 
ja 74. sejo Zbora združenega dela. Prav tako ugotavljam, da lahko zbor ve- 
ljavno odloča, ker je na seji navzoča večina delegatov. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na določitev dnev- 
nega reda 74. seje Zbora združenega dela. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga, da se odloži z dnevnega 
reda seje razprava o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
gozdovih na podlagi zadnje alinee 210. člena poslovnika Skupščine SR Slove- 
nije, ker je v zvezi s tem zakonom še vrsta nerazrešenih vprašanj. Razlogi za 
odložitev so podrobno navedeni v pismu Izvršnega sveta, ki ste ga danes pre- 
jeli in upam, da ste ga uspeli prebrati. Zeli kdo v zvezi s to odložitvijo raz- 
pravljati? (Nihče.) 

Zboru predlagam, da v zvezi z odložitvijo sprejme naslednji sklep: 
Obravnava predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gozdo- 

vih se odloži z dnevnega reda 74. seje Zbora združenega dela dne 10. marca 
1982 iz razlogov, ki so navedeni v dopisu Izvršnega sveta Skupščine SR Slo- 
venije. 

Zeli kdo 0 predlaganem sklepu razpravljati?' (Ne.) Prehajamo na glaso- 
vanje. Kdor je za predlagani sklep, naj to potrdi z dvigom rok. (Vsi delegati 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep soglasno sprejet. 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je Skupščini SR Slovenije predlagal, 

da na podlagi 2. odstavka 260. člena poslovnika obravnava predlog za izdajo 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih z osnutkom 
zakona in predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
upravnih taksah z osnutkom zakona tako, da se združita prva in druga faza 
in se hkrati obravnavata predloga za izdajo z osnutkom zakonov. 

Zeli kdo v zvezi s tem predlogom Izvršnega sveta razpravljati? (Ne javi 
se nihče.) 

Prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlog Izvršnega sveta o združitvi 
faz, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, da se 
predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih raz- 
merjih z osnutkom zakona in predlog za izdajo zakona o spremembah in do- 
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polnitvah zakona o upravnih taksah z osnutkom zakona obravnavata na pod- 
lagi drugega odstavka 260. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije, soglasno 
sprejet. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je predlagal, da Skupščina SR Slove- 
nije tudi predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o za- 
poslovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti z osnutkom zakona ob- 
ravnava na podlagi drugega odstavka 260. člena poslovnika. 

Izvršni odbor Predsedstva Republiške konference Socialistične zveze de- 
lovnega ljudstva Slovenije predlaga v svojih stališčih, da se zakon o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brez- 
poselnosti obravnava v prvi fazi, in sicer kot predlog za izdajo zakona. 

Obveščam vas, tovarišice in tovariši delegati, da tega naša delovna telesa 
ne predlagajo, nasprotno, predlagajo, da se zakon obravnava po skrajšanem 
postopku, se pravi, v prvi in drugi fazi hkrati. 

Prosim predstavnika Izvršnega sveta, da zavzame stališče do tega vpra- 
šanja. Besedo ima tovarišica Ana Popovič, namestnica predsednika Republi- 
škega komiteja za delo. 

Ana Popovič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Iz- 
vršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga, da se sprejme predlagani dnevni 
red glede obravnave predloga za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti z Osnutkom 
kot je bil predložen. Pri tem Izvršni svet poudarja, da predlog zakona ne bo 
predložil Skupščini SR Slovenije v obravnavo preden ne bo doseženo soglasje 
o vseh spornih rešitvah v osnutku zakona. 

Svoj predlog utemeljujemo s tem, da je potrebno takoj urediti posamezna 
vprašanja, ki so zajeta v osnutku zakona in da bodo nastale težave v praksi, 
če ne bomo takoj reagirali. Ta vprašanja so v osnutku zakona in v predlogu 
za izdajo našteta. Naj opozorim samo na dve vprašanji, na vprašanje socialne 
varnosti pripravnikov, ki jih temeljne organizacije sprejemajo v delovno 
razmerje zgolj za določen čas in konkretizacijo razlogov neupravičene odklo- 
nitve zaposlitve. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Zeli še kdo o tem razpravljati? K besedi 
se javlja tovariš Franci Polak, predstavnik Republiškega sveta Zveze sindika- 
tov Slovenije. 

Franci Polak: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! V 
zvezi s predlogom za izdajo tega zakona z osnutkom zakona moram povedati, 
da smo v dosedanjih razpravah ugotovili, da v zvezi z osnutkom, ki je pred- 
ložen, obstajajo še nekatera odprta vprašanja, za katera bi želeli dobiti kon- 
kretne kvantifikacije, in sicer podatke o številu in vrsti pripravnikov, podatke 
o tem, kaj pomeni osnova oziroma sprememba osnove za denarno nadomestilo 
za čas brezposelnosti delavcev. Dosedanji zakon je to osnovo drugače urejal, 
za katero pa smo prav tako terjali podrobnejšo kvantifikacijo. To stališče sta 
opredelili Predsedstvo Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije in Pred- 
sedstvo Republiške konference Zveze socialistične mladine, prav tako pa smo 
se glede tega vprašanja uskladili v Izvršnem odboru Republiške konference 
Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije. Danes ste dobili ta stališča 
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tudi delegati, kjer je to posebej opredeljeno, in sicer na straneh tega poročila 
pod II., VI., VII. in VIII. 

Zato menim, da bi kazalo posebej razpravljati o predlogu in pri tem 
upoštevati v razpravi izražena mnenja k osnutku zakona. Združitev obeh faz 
verjetno terja, da se sestane Izvršni svet, da to vprašanje prouči ter nas seznani 
z razlogi za sprejem zakona na podlagi združitve obeh faz, predloga in osnutka 
zakona. Menimo, da bi nekatera vprašanja, če bi že danes sprejeli osnutek 
zakona, zelo težko opredeljevali v predlogu tega zakona. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Opozarjam, da bi vendarle sledili stali- 
ščem naših delovnih teles. Glede na to, da so ta razmišljanja prisotna tudi v 
Družbenopolitičnem zboru, predlagam, da počakamo na stališča, ki jih bo v 
zvezi s tem sprejel Družbenopolitični zbor in bi se potem vrnili k temu 
vprašanju. 

Kljub temu pa prosim tovarišico Popovičevo, da poskuša razložiti dodatne 
razloge glede združitve obeh faz postopka, tudi glede na čas, ki je predviden 
za sprejem tega zakona. 

Ana Popovič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Strinjam se s predlogom, da se o tem odločimo potem, ko bo tudi Družbeno- 
politični zbor zavzel svoje stališče. Poleg razlogov, ki sem jih izpostavila v 
začetku, o nujnosti združitve obeh faz, naj povem še naslednje. Po predlogu 
tovarišev iz sindikata imamo določene podatke in kvantifikacije v našem gra- 
divu že zbrane in so ponujene danes v razpravo. Poleg teh podatkov bi težko se 
kaj drugega zbrali in ponudili. Izvršni svet je danes zjutraj imel sejo se pre- 
den smo začeli z obravnavo na zboru. Mnenja je, da bomo glede vseh drugih še 
spornih zadev, ki so v zvezi z določitvijo najnižjega in morda tudi najvišjega 
denarnega zneska nadomestila, dosegli soglasje preden bomo predlog zakona 
predložili Skupščini. To zagotovilo bomo izvršili. Drugih spornih večjih pro- 
blemov, na katere je danes opozoril predstavnik sindikata, pa ni, tako da me- 
nim, da ni razlogov za daljše odlaganje. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Zeli kdo razpravljati o tem? 
Besedo ima tovariš Franci Polak, predstavnik Republiškega sveta Zveze sindi- 
katov Slovenije. 

Franci Polak: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Menim, da je predlog, da glasujete potem, ko se bo Družbenopolitični zbor 
opredelil do možnosti združitve obeh faz, sprejemljiv. Moram pa reci, da ob- 
stajajo še druga odprta vprašanja, kot je tovarišica Ana Popoviceva navedla, 
in sicer najnižja pa tudi najvišja osnova za denarno nadomestilo. Doseda] se 
ne poznamo konkretnega predloga Izvršnega sveta. V osnutku zakona je to 
drugače opredeljeno, zato bi kazalo to, kar je v osnutku opredeljeno, se te- 
meljito proučiti. v . 

Odprto je še vedno vprašanje, ali so pripravniki po končani pripravniški 
dobi v primeru, da ne sklenejo rednega delovnega razmerja, upravičeni do 
denarnega nadomestila. V tem pogledu obstajajo možnosti za drugačno reše- 
vanje tega problema. Hvala. 
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Predsednik Emil Tomažič: Hvala. Menim, da je več ali manj jasno, 
da je tu nekaj takih vprašanj, ki bodo zahtevala razrešitev. Postavlja se samo 
vprašanje, ali ni dovolj časa do priprave zadnje faze zakona, da bi jih v tem 
času tudi razrešili. Obveščam vas, da je Zbor občin sprejel predlog za zdru- 
žitev faz. Ko bomo dobili stališča Družbenopolitičnega zbora, se bomo eventu- 
alno k temu vprašanju vrnili. 

Zeli še kdo razpravljati? (Ne.) Če ne, predlagam, da se o predlogu Izvrš- 
nega sveta glede združitve faz izrečemo. Na glasovanje dajem predlog Izvrš- 
nega sveta, da se obe fazi v tem zakonu združita. Kdor je za združitev faz, naj 
prosim glasuje! (70 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (47 delegatov.) Se je kdo 
vzdržal? (13 delegatov.) 

Ugotavljam, da 14 delegatov ni glasovalo. 
Glede na to, da gre za pomembno zadevo, najbrž ni razlogov, da bi se 

kdorkoli vzdržal. V dvorani je navzočih 144 delegatov, glasovalo pa je samo 130 
delegatov. Menim, da to ni korekten odnos do tega vprašanja, zato pozivam 
delegate, da se odločijo za eno od treh možnosti. 

Ponovno dajem na glasovanje predlog o združitvi prve in druge faze. 
Kdor je za ta predlog Izvršnega sveta, naj prosim glasuje! (76 delegatov gla- 
suje za.) Je kdo proti? (49 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (14 delegatov.) 

Ugotavljam, da je predlog sicer z minimalnim številom glasov vendarle 
potrjen. 

Razpravljali bomo torej o predlogu za izdajo in o osnutku zakona. 
Glede na to predlagam zboru, da sprejme za današnjo sejo naslednji dnev- 

ni red: 
1. določitev dnevnega reda 74. seje Zbora združenega dela, 
2. informacija o varstvu samoupravnih pravic, 
3. poročila o aktivnostih in ukrepih samoupravnih interesnih skupnosti 

na ravni republike v zvezi s sprejemanjem planskih dokumentov, 
4. informacija Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o preskrbljenosti 

tržišča s proizvodi široke potrošnje s posebnim poudarkom na osnovnih pro- 
izvodih vsakodnevne rabe v letu 1982, 

5. analiza o uresničevanju zakona o delovnih razmerjih s predlogom za iz- 
dajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih z os- 
nutkom zakona, 

6. predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o za- 
poslovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti z osnutkom zakona, 

7. predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o up- 
ravnih taksah z osnutkom zakona, 

8. predlog ugotovitev, priporočil in sklepov za izvajanje zakonov s pod- 
ročja kmetijstva, 

9. samoupravni sporazum o ustanovitvi Zdravstvene skupnosti Slovenije 
in statut Zdravstvene skupnosti Slovenije, 

10. samoupravni sporazum o ustanovitvi Skupnosti socialnega skrbstva 
Slovenije in statut Skupnosti socialnega skrbstva Slovenije, 

11* samoupravni sporazum o ustanovitvi Skupnosti otroškega varstva 
Slovenije in statut Skupnosti otroškega varstva Slovenije, 

12. statut Skupnosti starostnega zavarovanja kmetov v SR Sloveniji, 
13. osnutek družbenega dogovora socialističnih republik in socialističnih 

avtonomnih pokrajin o skupnih temeljih izobraževanja in izpopolnjevanja kad- 
rov za delo na področju vzgoje in izobraževanja, 
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14. volitve in imenovanja, 
15. predlogi in vprašanja delegatov. 
Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev tako oblikovanega pred- 

loga dnevnega reda? (Ne.) Ce ne, prosim, da o njem glasujemo z dvigom rok. 
Kdor je za predlagani dnevni red, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvig- 
nejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani dnevni red soglasno sprejet. 
Prekinjam sejo, ki jo bomo nadaljevali po opravljenem skupnem zase- 

danju vseh treh zborov. 

(Seja zbora je bila prekinjena ob 9.40 in se je nadaljevala ob 10.20.) 

Predsednik E m i 1 Tomažič: Prehajamo na 2. t o č k o dnevnega 
reda, to je na informacijo o varstvu samoupravnih pravic, ki sta jo Skup- 
ščini SR Slovenije predložila v obravnavo družbeni pravobranilec samouprav- 
ljanja SR Slovenije in Komisija za družbeno nadzorstvo Skupščine SR Slo- 
venije. ... 

Informacija je bila objavljena v Poročevalcu št. 4. Danes ste prejeli mne- 
nje Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k informaciji in stališča, mnenja 
in predloge Odbora za vprašanja posebnega družbenega varstva samoupravnih 
pravic in družbene lastnine pri Predsedstvu Republiške konference Socialistič- 
ne zveze delovnega ljudstva Slovenije. 

Prejeli ste tudi predlog sklepa, ki ga je pripravila komisija za družbeno 
nadzorstvo na podlagi vseh dosedanjih razprav o informaciji. 

Člani Komisije za družbeno nadzorstvo so- na seji zbora navzoči. Sprem- 
ljali bodo razpravo in predlagali, če bo potrebno, spremembe ali dopolnitve 
predloga sklepa. 

Zeli predstavnik predlagatelja besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Miro 
Gošnik, predsednik Komisije za družbeno nadzorstvo Skupščine SR Slovenije. 

Miro Gošnik: Tovarišice in tovariši delegati! Informacijo, kot veste, 
sta predložila v obravnavo družbeni pravobranilec samoupravljanja in Komi- 
sija za družbeno nadzorstvo. 

Gradivo sloni na izkušnjah in ugotovitvah predvsem družbenega pravo- 
branilca samoupravljanja v Sloveniji in nekaterih drugih organov, ki so po 
ustavi in zakonu posebej zadolženi za varstvo socialističnih samoupravnih od- 
nosov. Pobuda za širšo obravnavo varstva samoupravnih pravic, ki zajemajo 
tudi družbeno-lastninske temelje samoupravnih odnosov združenih delavcev, 
je nastala v okviru Republiške konference Socialistične zveze delovnega ljud- 
stva Slovenije že ob programu dela Skupščine SR Slovenije za leto 1981. Po 
pismu Predsedstva SFR Jugoslavije lani poleti je v Skupščini SR Slovenije ob 
obravnavi uresničevanja resolucije o družbenoekonomskem razvoju za tekoče 
leto sledila poglobljena obravnava posameznih sklepov najbolj izpostavljenih 
vprašanj, kot na primer investicijske politike, izgub v gospodarstvu in druga. 
To je na svoj način odmaknilo obravnavo varstva samoupravnih pravic, saj so 
bili posamezni deli te celovite problematike podrobno obravnavani skozi vse 
drugo polletje lanskega leta. Skupščina je bila v tem obdobju intenzivno an- 
gažirana s funkcijo družbenega nadzora, ko so bila obravnavana posebna po- 
dročja dela na podlagi poročil različnih družbenih dejavnikov. 
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Tako je za opredelitev vsebine predložene informacije ostalo nekaj spletov 
vprašanj in celovitega sklopa samoupravnih pravic, ki se uresničujejo v zdru- 
ženem delu. Tem smo skušali slediti z informacijo in jih obdelati s tisto stop- 
njo posplošenih ugotovitev in prikazov tendenc razvoja ali gibanj, ki so na 
podlagi konkretnih obravnav in zapažanj bila zabeležena zadnja tri leta pri 
delu organov in organizacij, ki so sodelovali pri oblikovanju informacije. Zato 
informacija nima namena, da prikaže celovito stanje v samoupravnem ure- 
janju družbenoekonomskih in drugih vprašanj ter odnosov. Posebej velja opo- 
zoriti in izpostaviti dejstvo, da iz dela teh organov ni mogoče oblikovati ce- 
lovite ocene vseh rezultatov skupnega družbenega razvoja, ki so v celoti vzeto 
brez dvoma veliki, kljub nekaterim težavam, oviram in slabostim, ki smo jim 
priče. To tudi ni bila naloga informacije. 

Na to opozarjamo že v samem uvodu, ker je bilo v razpravi od objave in- 
formacije do sej zborov nekajkrat rečeno, da bi bralcu lahko ostal vtis, kot da 
v razvoju socialističnih samoupravnih odnosov prevladujejo težave, slabosti in 
napake. Tega informacija seveda ne želi povzročiti. Vendar menimo, da nam 
čim bolj realen vpogled v stanje odnosov pri načrtovanju družbenih, samo- 
upravnih in družbenopolitičnih aktivnosti za odpravljanje in preseganje spo- 
znanih slabosti lahko veliko bolj koristi kot prikrivanje stanja, slabosti in 
stranpoti, ki smo jih skozi daljši čas opažali in spoznavali in o katerih prav- 
zaprav že dalj časa vsi skupaj govorimo ter jih ponavljamo, jih pa premalo 
učinkovito odpravljamo in presegamo z boljšimi, naprednejšimi rešitvami. 

Ta trditev seveda ne velja nasploh in povsod, saj so vse pogostejši prime- 
ri, ko se resni odnos do različnih pobud, predlogov in ukrepov, posebej v orga- 
nizacijah združenega dela, ki naj bi hitreje vračali skaljene odnose na različ- 
nih področjih družbenega dela v normalne, to je ustavne, zakonske in samo- 
upravne okvire. Te pa smo spoznali in zavestno osvojili kot edino alternativo 
za obvladovanje in izhod iz sedanjih gospodarskih težav, kot edino pot za mno- 
žično mobilizacijo vseh družbenih sil za dolgoročno gospodarsko stabilizacijo 
in družbeno stabilnost, kot pot za popolnejše obvladovanje pogojev in rezul- 
tatov dela združenih delavcev. 

Druga splošna pripomba, ki smo jo zabeležili v sedanjih razpravah, je v 
tem, da se informacija morda preveč zadržuje na ravni temeljnih samouprav- 
nih organizacij, da pretežno opozarja, kritizira oziroma obravnava odnose 
»spodaj«, premalo pa je kritična glede ravnanj na širših oziroma »višjih« rav- 
neh družbene organiziranosti in družbeno objektivno poglobljene delitve dela. 
Na prvi pogled se zdi ta očitek v informaciji upravičen, vendarle v celoti ni 
sprejemljiv. 

Po obsegu ugotovitev in prikazov informiranja res ostaja v pretežni meri 
na temeljni ravni, kjer se samoupravni odnosi, pravice in odgovornosti vsako- 
dnevno praktično gradijo, uresničujejo in dopolnjujejo. Vendar prav iz teh 
temeljnih celic družbe raste tudi vsa širša organiziranost in družbena nad- 
gradnja, na katero konkretno in z vso svojo močjo vpliva prav raven razvito- 
sti samoupravnih odnosov v temeljnih celicah. S tem seveda nočemo trditi, da 
je ta vpliv v celoti in popolnoma že tudi uveljavljen in uresničen, vendar so 
norme in pravila urejanja skupnih družbenih vprašanj postavljena prav na 
ta temelj. Širše in globlje nam te trditve omogočajo tudi analize in ocene ure- 
sničevanja delegatskega sistema in odnosov, ki smo jih skupaj z družbenopo- 
litičnimi organizacijami opravili zadnja leta. 
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Slabosti in nedoslednosti v uresničevanju vsebine teh odnosov in poti tu 
sicer ne bi ponavljali, vendar velja spomniti na spoznanje, da so uresničeni 
delegatski odnosi in njihova polna družbenoekonomska in družbenopolitična 
vsebina še kako pomemben pogoj za uspešnejše obvladovanje razmer in proti- 
slovij. Vpliv in moč konkretnih interesov, argumentov, konkretnih odnosov, 
stanj, težav in poti za njihovo obvladovanje so družbeno premalo izrabljene 
rezerve v volji in hotenjih, ki v ljudeh objektivno obstajajo. Ni namreč mogo- 
če verjeti, da so ljudje za slabše od včerajšnjega, ko pa so jim pred očmi hote- 
nja in možnosti za boljše od današnjega, dosegljiva pa seveda le z boljšim 
delom posameznika, skupine, kolektiva in vseh drugih členov samoupravne 
skupnosti. V tem vidimo spodbudnost informacije, za katero je bilo večkrat 
ocenjeno, da če kdo to želi in hoče najde v njej spodbude za oceno stanja v 
lastnem okolju, podlage za razmišljanja o boljših možnih rešitvah in za po- 
stopno spreminjanje stanja, ki bo skladnejše s temelji družbenoekonomskega 
in družbenopolitičnega sistema socialističnega samoupravljanja. 

V dosedanjih razpravah je bilo nekaj pobud, sugestij in predlogov, da bi 
posamezna družbeno pereča vprašanja k informaciji dodali, posamezna pa tudi 
širše in globlje obdelali, da bi informacijo širili z novimi področji družbenega 
dela. Težnja teh sugestij je, da bi celoviteje zajeli vse tokove, v katerih se 
giblje dohodek kot družbenoekonomska kategorija in merilo uspešnosti dela. 

Ocenjujemo, da je izbran pristop primeren kot začetek širše in celovitejše 
ter bodoče stalnejše prakse skupščin družbenopolitičnih skupnosti, ko se bodo 
lahko intenzivneje posvečale funkcijam družbenega nadzora kot najvišji 
organi upravljanja in oblasti. Prav nobene ovire namreč ni, da bi se tudi dru- 
ga, več ali manj zaokrožena področja družbenega dela ne obravnavala s po- 
dobnih izhodišč kot v tej informaciji. Zato bi veljalo v načrtovanju dela skup- 
ščin in njihovih organov v bodoče z začetim delom nadaljevati, s čimer bi se 
lahko zvrstila vsa pomembnejša družbena vprašanja, ki so prioritetna za ure- 
janje odnosov v združenem delu na samoupraven način. 

Želimo reagirati še na eno pripombo, ki je bila ponujena kot zamisel, nam- 
reč, da bi konkretizirali možne oziroma potrebne rešitve na točkah, ki so v 
informaciji kritično osvetljene. Ta pripomba je nedvomno dobronamerna, ven- 
dar pa se ob njej vsiljuje vprašanje, ali je možno ob skupni družbeni oceni, 
da je vendarle velika večina sistemskim okvirjev za organiziranost in delo- 
vanje nosilcev gospodarjenja zakonsko zaokrožena, iskati posebej — izven 
ustave, zakona o združenem delu in drugih sistemskih predpisov — neke po- 
sebne rešitve, ki bi morda pomenile bližnjice, krajše ali drugačne kot samo- 
upravno začrtane poti do skupnih družbenih ciljev. Med temi je prav gotovo v 
ospredju cilj samoupravno združevanje dela in sredstev kot proces nujne sa- 
moupravne reintegracije družbenih sil in sredstev za njihovo kar največjo 
učinkovitost, gospodarnost in skupni napredek, čemur se lahko krajše reče 
tudi stabilizacija. 

S tem seveda nočemo trditi, da urejanje določenih odnosov ne ovira to, 
da še nimamo na primer zakona o razširjeni reprodukciji in minulem delu, da 
nismo v celoti dogradili nekaterih drugih skupnih družbenih norm in prakse, 
kot na primer deviznega sistema oziroma kreditno-monetarnega sistema. Za 
potrebe prakse manjka tudi bolj poglobljenih pogledov in meril, pa tudi za- 
vestno sprejetih splošnih pravil ravnanja pri urejanju odnosov v svobodni 
menjavi dela, pri družbenem dogovarjanju in samoupravnem sporazumevanju, 
pri praktičnih dilemah, pravilih in poteh združevanja dela in sredstev, do- 
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hodkovnega povezovanja, planiranja in podobno. Samoupravljanje še mnogo- 
kje pomeni predvsem pravice in še ne v celoti in hkrati tudi dolžnosti in od- 
govornosti. Verjetno se tudi zaradi tega na primer še vedno raje podvržemo 
pri razsojanju o spornih odnosih državnemu organu, kot da bi tudi spore in 
nesoglasja iz samoupravnih odnosov kot nerazdvojno celoto pravic in odgovor- 
nosti najprej poskušali urejati samoupravno, ter podobni primeri. 

Poskusa odgovora oziroma komentarja na to načelno pripombo oziroma 
predlog v razpravi ob informaciji nikakor ne gre jemati kot beg od resnice ali 
izmikanje. Namenjeno je bolj kot opozorilo, da je za urejanje odnosov in raz- 
voj ter varstvo samoupravnih pravic združenih delavcev večina temeljnih po- 
gojev vendarle že pri njih samih. Za njihovo polno samoupravno uveljavlja- 
nje pa je seveda potrebno tudi več ustvarjalnega poguma ter manj oportunizma 
in popuščanja, kar pogosto omogoča, da ob dobrih in naprednih zamislih živo- 
tari vrsta ostankov preteklih in preživelih odnosov, obnašanj in ravnanj. Hit- 
rejše premagovanje ovir in vračanje v skupni družbeni tok tudi še obstoječih 
mrtvih rokavov, vrtincev in morebitnih stranskih protitokov je spoznana nuj- 
nost in aktualna družbena naloga, ki jo bomo uspešno uresničevali združeni 
in z močno voljo v bitki z napakami, katerih spoznanje je predpogoj za njihovo 
postopno odpravljanje. Seveda pa so tako usmerjeni napori nujni na vseh 
ravneh samoupravnega urejanja družbenih vprašanj. 

V nadaljevanju želimo opozoriti tudi na nekatera vprašanja, ki so bila v 
dosedanjih razpravah o informaciji posebej izpostavljena. 

Samoupravno organiziranje združenega dela po ustavi in zakonu o združe- 
nem delu je praktično zaključeno. Temeljne organizacije se odslej v nadalje- 
vanju tega procesa organizirajo le v tistih okoljih, kjer prihaja do novih pro- 
izvodnih programov, novih objektov in dejavnosti skupnega pomena ter tam, 
kjer je praksa sama pokazala, da so se temeljne organizacije organizirale ne- 
skladno z zakonom o združenem delu. Na ta način so združeni delavci v te- 
meljnih organizacijah dejansko dobili možnost upravljanja z dohodkom in že 
obvladujejo dohodek na ravni temeljne organizacije, predvsem na področju 
enostavne reprodukcije. 

Drugačno je stanje glede stopnje uveljavljanja družbenoekonomskih od- 
nosov na dohodkovnih osnovah v združenem delu, tako na nivoju temeljnih 
organizacij in delovnih organizacij kot tudi drugih oblikah združevanja dela in 
sredstev. Ti odnosi še niso prevladujoči in se še vedno srečujemo s prevlado 
kupoprodajnih in kreditnih odnosov. Iz teh razlogdv nismo še dosegli ustrez- 
ne stopnje samoupravne integracije družbenih sredstev, kar po eni strani one- 
mogoča dejansko odločanje in obvladovanje celote odnosov družbene repro- 
dukcije po delavcih, po drugi strani pa, posebno v težjih gospodarskih raz- 
merah, omogoča razreševanje posameznih problemov na star, administrativen 
način, uveljavljanje skupinsko-lastniškega obnašanja, lokalnih partikulariz- 
mov in drugih negativnih tendenc, ki zmanjšujejo gospodarsko učinkovitost 
družbenih sredstev in objektivno zavirajo hitrejše doseganje stabilizacijskih 
ciljev na samoupraven način. 

Iz teh razlogov predložena informacija predvsem opozarja na nekatere 
vidike uresničevanja pravice dela z družbenimi sredstvi, da bi lahko organi- 
zirani delavci hitreje presegali obstoječa protislovja in sami dosegali večje 
gospodarske učinke in pri tem onemogočali odtujevanje dohodka tudi v tistem 
delu, ki ga namenjamo ne samo za razvoj svoje materialne osnove dela, am- 
pak tudi za skupne in splošne potrebe. 
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Srečujemo se z deformacijami ustavne in zakonske vloge temeljne organi- 
zacije in delovne organizacije. Ni še v celoti odpravljena miselnost, prisotna 
ne samo v praksi, pač pa tudi v teoriji, ki vztraja na podjetništvu. To se izra- 
ža kot vztrajanje na elementih klasičnih civilno pravnih razmerij ali na ostan- 
kih državno-lastninskih odnosov. Zaradi take miselnosti se uveljavljajo sku- 
pinsko lastniške težnje kar onemogoča uveljavljanje samoupravnih odnosov 
med temeljnimi in delovnimi organizacijami. To onesposablja delovno orga- 
nizacijo kot poslovni subjekt na tržišču, povečuje hitrejše obračanje družbenih 
sredstev in onemogoča delavcem v temeljnih organizacijah, da sprejemajo 
kvalitetne skupne plane, da na kriterijih poslovne uspešnosti selekcionirajo 
razvojne programe in da v pogojih ekonomske vzajemnosti in solidarnosti, 
združeni v delovno organizacijo in druge oblike združevanja, upravljajo z druž- 
benimi sredstvi. Tak konzervativen oziroma z ustavo neskladen odnos se po- 
javlja tudi pri drugih subjektih izven združenega dela, ki ne upoštevajo bi- 
stva delovne organizacije in sestavljenih organizacij združenega dela in kjer 
obravnavajo temeljno organizacijo kot poslovni tržni subjekt, mimo delovne 
oziroma sestavljene organizacije. 

V informaciji so navedena tudi nekatera vprašanja oziroma vidiki ures- 
ničevanja samoupravljanja. Potrebno je še posebej povedati, da prihaja več- 
krat do nerazumevanja bistva samoupravljanja, ki je v tem, da delavci dejan- 
sko odločajo o preseženi vrednosti v naših družbenoekonomskih pogojih, torej 
o pridobivanju in razporejanju dohodka. Na tem področju nimamo razčišče- 
nih pojmov, da tudi v naši družbi obstaja delitev dela, kar pomeni, da je bistvo 
samoupravljanja v sprejemanju samoupravnih odločitev v samoupravnih splo- 
šnih aktih in v odločitvah delavskih svetov, ne pa v arbitriranju o strokovnih 
zadevah. Še vedno se dogaja, da se delavcem in njihovim samoupravnim or- 
ganom predlagajo v sprejem nekvalitetni samoupravni splošni akti in da pri- 
hajajo na delavske svete zadeve, za katere se ne ve, kdo jih je pripravil, kdo 
stoji za njimi s svojo strokovno in poslovodsko odgovornostjo in kakšne bodo 
ekonomske posledice sprejetih odločitev. 

Velike izgube v nekaterih organizacijah združenega dela niso samo posle- 
dica spremenjenih gospodarskih razmer, ampak v veliki meri tudi posledica 
sprejemanja investicijskih odločitev mimo delavca. Menimo, da nas to mora 
strezniti in da moramo razmejiti strokovno, poslovodno in samoupravno odlo- 
čanje ter onemogočiti vplive neformalnih skupin, kajti sicer si ni mogoče 
predstavljati, kako bi ugotavljali kaj šele sankcionirali konkretno odgovornost. 

Gospodarsko in sploh družbeno življenje je zelo dinamično. Hipertrofija 
pravnih norm, ki se pogosto odmikajo od splošnosti, zahajajo v prepodrobno, 
večkrat že kazuistično normiranje in zaviralno delujejo pri urejanju gospodar- 
skega življenja. Pogosto so potrebni mnogi formalni postopki, evidence in po- 
dobno, namesto da bi življenjsko izhajali iz gospodarskih nujnosti. Uveljaviti 
pa bo treba tudi pravila samoupravne socialistične morale, ki bi lahko v mar- 
sičem nadomestila prisilne pravne norme, saj so načela morale tudi pravno ob- 
vezujoča. 

Vse bolj se pojavlja »liberalizem« v tolmačenju samoupravne zakonoda- 
je in izvajanju sporazumskih obveznosti, kar ima med drugim za posledico tudi 
nepopolne, ohlapne in nekvalitetne samoupravne akte. Tudi planski akti in 
iz njih izhajajoče obveznosti se večkrat ne izvajajo. V pravni praksi se uve- 
ljavlja tudi napačno mnenje, da so sporazumi manj obvezujoči kot pogodbe. 
To se pojavlja kljub temu, da ustava in zakonski predpisi sploh ne omogočajo 

n» 



164 Zbor združenega dela 

enostranskega razdrtja planskih in samoupravnih obveznosti. V skladu s 
pravnim sistemom je mogoče uveljavljati tako materialno kot samoupravno 
in družbenopolitično odgovornost za to. Kljub temu pa se pojavlja mnenje, da 
se odgovornost ne izvaja, ker v samoupravnih splošnih aktih ni sankcijskih 
določb. Res je, da je treba tudi te izpopolnjevati, vendarle v tem ni bistvo pro- 
blema. Gre za to, da ni vselej politične volje in odločnosti, da odgovornost, 
ki je že zakonsko in samoupravno predpisana, tudi konkretno izvajamo. 

Ni prav, da se različni interesi spolitizirajo in se zato sporna razmerja ne 
razrešujejo po samoupravni poti, zato na primer arbitraže v združenem delu 
niso aktivne, gospodarski spori so redki, prav tako so redki spori iz samouprav- 
nih družbenoekonomskih razmerij pri sodiščih združenega dela. 

V informaciji so navedeni nekateri konkretni primeri. Ne gre za to, da bi 
izvajali sankcije proti njim, pač pa zato, da lahko hitreje uveljavljamo nove 
družbenoekonomske odnose, tega pa ne bomo dosegli z anonimnim splošnim 
navajanjem problemov in pojavov, temveč le s konkretno identifikacijo tako po- 
zitivnih kot negativnih primerov in pojavov. Vse več je organizacij združenega 
dela, kjer so delavci v praksi že uveljavili dohodkovne odnose. To dokazuje, 
da je vendarle možno uspešno uresničevati temeljne usmeritve zakona o zdru- 
ženem delu in da tako uresničevanje daje tako samoupravne kot ekonomske re- 
zultate. Primeri Save, Kartonažne tovarne, Novolesa, Ravenske železarne in 
drugih, katerih pozitivne izkušnje povzemajo tudi že druge organizacije, terjajo 
hitrejše in bolj organizirano izmenjavo izkušenj, kot tudi aplikativno znanstveno 
in strokovno delo ter organizirano pomoč organizacijam združenega dela. Na 
tem področju smo premalo organizirani, premalo je kvalitetne strokovne pomoči 
in zato se ta dejavnost večkrat izrojeva v nekvalitetno komercialno področje. 
Nujno je, da se na tem področju pristojni družbeni dejavniki kvalitetneje or- 
ganizirajo, da pride do ustrezne delitve dela, kadar pa je koristno, tudi do 
družbene verifikacije predlaganih oziroma že domišljenih rešitev. 

Ob tem je potrebno ugotoviti, da je neposredno v organizacijah združene- 
ga dela praksa že oblikovala in poglobila zakonske kriterije za organizira- 
nje temeljnih organizacij, delovnih organizacij in tudi drugih oblik integra- 
cije dela in sredstev. Potrebno je, da pristojni družbeni dejavniki začno na 
tem področju organizirano ne samo analizirati, pač pa tudi na osnovi prakse 
in specifike posameznih dejavnosti pripravljati podrobnejše osnove in merila 
za organiziranje temeljnih, delovnih in sestavljenih organizacij itd., tako da 
bi lahko združeni delavci na ustreznih strokovnih in družbeno verificiranih 
podlagah uveljavljali in presojali družbenoekonomsko upravičenost samoup- 
ravnih integracij. Za izvršitev teh in drugih nalog se je potrebno konkretno 
dogovoriti, zadolžiti nosilce in spremljati izvajanje dogovorjenih nalog. S tem 
delom se je že pričelo na primer v elektrogospodarstvu, cestnem gospodarstvu, 
gradbeništvu in še na nekaterih področjih. 

Tudi navajanje konkretnih primerov, kjer prihaja do gospodarskih težav, 
skupinsko-lastniškega obnašanja in drugih negativnih pojavov, informacija 
nima namena zgolj obsojati, pač pa predvsem opozoriti, da po starem ne gre 
več. Bistvene gospodarske odločitve morajo dejansko sprejemati delavci. De- 
lavski sveti se ne morejo več zlorabljati za potrjevanje drugje sprejetih odlo- 
čitev, da ni mogoče v delegatskih skupščinah samo na splošno obravnavati 
problemov in pojavov, ampak je treba biti konkreten. Nemogoče je tudi, da 
so posamezna ožja telesa filter za presojo, kaj sme priti na posamezno zase- 
danje skupščine, kar je lahko le skupščina sama. Razprave v delegatski skup- 
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ščini in organih upravljanja ter njihove usmeritve morajo bolj kot doslej po- 
stati obveznost in usmeritev za učinkovitejše ter konkretno delo organov 
družbenega nadzora. Ob ocenjevanju uresničevanja posameznih zakonov, bi 
morali ugotavljati vzroke, zakaj se ti ne uresničujejo, preden bi predlagali 
spremembe predpisov ter oceniti, na kakšen način bi lahko zagotovili njihovo 
izvajanje. 

Razviti je potrebno širšo in poglobljeno družbenopolitično aktivnost v 
smeri razreševanja bistvenih problemov ter z ustrezno družbeno in strokovno 
pomočjo omogočiti samoupravi j alcem hitrejše uveljavljanje socialističnih sa- 
moupravnih odnosov. 

Tovarišice in tovariši! Informacija o varstvu samoupravnih pravic je pri- 
pravljena predvsem kot spodbuda za nadaljnje razprave in analize ter ugo- 
tavljanje stanja, tako v temeljnih samoupravnih celicah kot tudi njihovih aso- 
ciacijah, občinah in v republiki. Marsikatera ugotovitev v informaciji sega se- 
veda tudi v jugoslovanski prostor. 

Rezultat tovrstnih razprav, ocen, analiz in ugotovitev naj bi bila kar naj- 
širša, trajna in stalna ter skupna aktivnost vseh samoupravnih, družbenih in 
družbenopolitičnih dejavnikov, vključno z delegacijami in delegati vseh teh na 
vseh točkah oblikovanja, izražanja in usklajevanja interesov ter sprejemanja 
skupnih družbenih odločitev za hitrejše spreminjanje zatečenega stanja povsod 
tam, kjer to še ni zadovoljivo urejeno ali v celoti skladno s položajem človeka 
v samoupravni družbi. 

V dosedanjih obravnavah informacije v delovnih telesih zborov in Skup- 
ščine, organih Predsedstva republike, Republiške konference Socialistične 
zveze delovnega ljudstva, Republiškega sveta Zveze sindikatov in v Izvršnem 
svetu Skupščine SR Slovenije je bilo izrečenih precej mnenj, ocen in dopolnil, 
ki bi jih vsebinsko povezali in skupno z razpravo na sejah zborov in danes 
sprejetimi sklepi po sejah objavili v Poročevalcu. To bi predstavljalo kvalitetno 
dopolnitev informacije in še razširilo možnosti za konkretne aktivnosti. 
Prenekatera ugotovitev iz razprav je namreč taka, da odpira nove vidike in 
poglede na razmere, da bi jo le stežka vključili v sedanje besedilo informa- 
cije brez škode za njeno vsebino, zato predlagamo, da jih povzamemo kot 
vsebinsko dopolnilo k informaciji. 

Tako dopolnjeno gradivo bi skupaj z današnjimi razpravami in sklepi zbo- 
rov lahko predstavljalo primeren okvir in spodbudo za ravnanje in delovanje 
vseh nosilcev pravic in odgovornosti pri razvijanju in varovanju socialističnih 
samoupravnih odnosov. Z objavo dodatnih gradiv in sklepov v Poročevalcu pa 
bo tako dopolnjena informacija posredovana delegacijam temeljnih samoup- 
ravnih organizacij in skupnosti in vsem drugim družbenim subjektom, ki jih 
zadeva oziroma katerih aktivnost terja. Vsebina pripomb, dopolnil in predlo- 
gov v razpravah praktično pomeni sestavino sklepov, v katerih so naloge in 
njihovi nosilci okvirno določeni in znani ter pozvani k aktivnostim za izbolj- 
šanje razmer na področjih, za katera so posamezni nosilci nalog zadolženi. 

Predlagam, da tudi Zbor združenega dela sprejme predložene sklepe. 
Hvala! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Zeli predstavnik Izvršnega 
sveta besedo? (Ne želi.) Želijo poročevalci delovnih teles besedo? (Ne želijo.) 

Prehajamo na razpravo. Besedo ima tovarišica Ančka Čad, delegatka Zbo- 
ra združenega dela za področje gospodarstva, 31. okoliš, Domžale. 
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Ančka Čad: Spoštovani delegati! Skupina delegatov za delegiranje v 
Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije je na svoji seji, dne 8. 3. 1982, 
razpravljala o varstvu samoupravnih pravic ter se seznanila s sklepi zborov 
Skupščine občine Domžale, sprejetimi ob obravnavi poročila Komisije za druž- 
beno nadzorstvo Skupščine občine Domžale, o uresničevanju varstva samo- 
upravnih pravic in družbene lastnine. 

Skupina delegatov z gospodarskega področja ter zbori Skupščine občine 
Domžale ugotavljajo, da Komisija za družbeno nadzorstvo Skupščine občine 
Domžale skupno z vsemi dejavniki v občini tekoče in sistematično spremlja 
uresničevanje družbenoekonomskih odnosov in politike občine. Zato soglaša 
z ugotovitvami in sklepi komisije v zvezi z varstvom samoupravnih pravic in 
družbene lastnine v občini Domžale, ki naj se čimprej realizirajo ob sodelovanju 
vseh subjektivnih sil v občini, organizacij združenega dela in skupnosti. 

Zbori Skupščine občine Domžale so na svojih zasedanjih 27. in 28. 2. 1982 
ob obravnavi poročila Komisije za družbeno nadzorstvo Skupščine občine Dom- 
žale o uresničevanju varstva samoupravnih pravic in družbene lastnine sprejeli 
naslednje sklepe, s katerimi naj se seznani tudi Zbor združenega dela Skup- 
ščine SR Slovenije ob obravnavi gradiva varstva samoupravnih pravic. 

Potrebno je ukrepati ob prisotnosti družbene samozaščite ter aktivirati in 
usposobiti samoupravno delavsko kontrolo v organizacijah združenega dela, 
samoupravnih organizacijah in skupnostih, da bi bilo kaznivih dejanj ter s 
tem gospodarskih prestopkov vedno manj. 

Na vseh nivojih je potrebno odstraniti pojave, ki so na robu kaznivih de- 
janj, kot nestabilizacijsko obnašanje, razsipništvo, slabo varovanje družbenega 
premoženja, raznih malverzacij in neurejenosti poslovanja. 

V zvezi s cenitvami nepremičnin je nujno na nivoju republike sprejeti 
enotne civilne kriterije za nepremičnine in proučiti možnosti za spremembo 
sistema cenitev, saj so cenitve vse prepogosto odvisne od volje cenilcev. Po- 
sebno pozornost je potrebno posvetiti gospodarjenju z zemljo, še posebej s 
kmetijskimi zemljišči. V ta namen so dolžne vse kmetijske organizacije zdru- 
ženega dela v občini, ki tudi razpolagajo s kmetijskimi zemljišči, pa so na 
podlagi ali pa bodo na podlagi prostorskega plana zazidljiva, torej, stavbna 
zemljišča, naj ta zemljišča čimprej prenesejo v upravljanje samoupravni ko- 
munalni interesni skupnosti, enoti za stavbno zemljišče, ki je pristojna za tako 
prodajo. 

Nadalje so vse kmetijske organizacije z območja občine dolžne izdelati po- 
ročilo o svojih razpolaganjih z vsemi kmetijskimi površinami, ki jih imajo, 
ali pa so jih imele v uporabi kot nosilec pravice razpolaganja. Zadolžene pa so 
tudi za pripravo poročila o kmetijskih površinah, s katerimi razpolagajo, 
pa jih ne obdelujejo. 

Izvršni svet Skupščine občine Domžale in družbeni pravobranilec samo- 
upravljanja Domžale sta zadolžena, da ta poročila obravnavata, preverita in 
predlagata ustrezne ukrepe. 

V zvezi s stanovanjsko problematiko pa je potrebno posebno pozornost 
posvetiti gospodarjenju s stanovanji v družbeni lastnini, še posebej plačevanju 
stanarin in vzdrževanju stanovanjskega fonda ter ob tem ustrezno ukrepati. 

V zvezi z delovanjem organov samoupravne delavske kontrole je aktivneje 
nadaljevati z razvijanjem ter uveljavljanjem samoupravne delavske kontrole v 
organizacijah združenega dela, samoupravnih organizacijah in skupnostih, pa 
tudi nadaljevati z načrtnim usposabljanjem članov teh organov. 
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Samoupravni delavski kontroli morajo v prvi vrsti nuditi pomoč poslo- 
vodni organi, strokovne službe in samoupravni organi ter družbenopolitične 
organizacije, zlasti osnovne organizacije Zveze sindikatov in Zveze komunistov. 

Na vsak način pa morajo organi delavske kontrole delovati v prvi vrsti 
preventivno, ker se že s tem pokaže njihova aktivnost. 

Skupščina občine Domžale in njeni organi, posebno Komisija za druž- 
beno nadzorstvo Skupščine občine Domžale ter družbeni pravobranilec samo- 
upravljanja se bodo v prihodnje še bolj angažirali na področju varstva samo- 
upravnih pravic in pri odkrivanju družbeno škodljivih pojavov. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Prijavljenih razpravljalcev ni več. Zeli 
še kdo razpravljati? (Ne.) 

Zaključujem razpravo. Pred seboj imate predlog sklepa k tej točki. Vpra- 
šujem, ali tovarišica Cadova, ki je razpravljala, kot tudi člani Komisije za 
družbeno nadzorstvo menijo, da bi bilo treba predloženi sklep spreminja- 
ti? (Ne.) 

Predlagam, da preidemo na glasovanje. Na glasovanje dajem predlog skle- 
pa, ki ga imate pred seboj z oznako ESA 917. Kdor je za predlagani sklep, 
naj prosim glasuje! (136 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se 
je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na poročila o aktiv- 
nostih in ukrepih samoupravnih interesnih skupnosti na ravni republike v 
zvezi s sprejemanjem planskih dokumentov. 

Poročila so na podlagi sklepa Zbora združenega dela Skupščine SR Slove- 
nije z dne 16. decembra 1981 predložili Republiška skupnost za cene, Samo- 
upravna interesna skupnost elektrogospodarstva Slovenije, Samoupravna in- 
teresna skupnost za PTT promet Slovenije, Samoupravna interesna skupnost za 
nafto in plin SR Slovenije, Samoupravna interesna skupnost za železniški in 
luški promet v SR Sloveniji, Izobraževalna skupnost Slovenije, Kulturna skup- 
nost Slovenije, Raziskovalna skupnost Slovenije in skupna strokovna služba 
samoupravnih interesnih skupnosti za zdravstveno in socialno varstvo Slo- 
venije. 

Republiška skupnost za ceste je predložila še spremembe poročila, ki ste jih 
prav tako prejeli. 

Obveščam vas tudi, da je predložila poročilo o poteku spremljanja plan- 
skih dokumentov tudi Samoupravna interesna skupnost za letališko dejavnost 
SR Slovenije. Ker je bilo to poročilo predloženo šele te dni, neposredno pred 
samimi zbori, se do njega niso mogla opredeliti delovna telesa in tudi ne 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Zato bo to poročilo obravnavano najprej 
na sejah pristojnih delovnih teles. O tem bo predlagatelj obveščen in bo na 
delovnih telesih potem dogovorjeno, kakšna bo nadaljnja usoda tega poročila. 

K informaciji ste danes prejeli predlog sklepa, ki je bil pripravljen na 
podlagi vseh dosedanjih razprav o teh poročilih. Imate ga pred seboj. 

Obveščam vas, da poročilo obravnava tudi Zbor občin, in sicer kot zain- 
teresirani zbor in je v ta namen predložil tudi predlog stališč, ki ste jih dobili 
na klop. 

Preden preidemo na razpravo, naj vas še seznanim, da sem hkrati s sklicem 
današnje seje obvestil vse občinske skupščine v SR Sloveniji o sklepu Zbora 
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združenega dela z dne 16. decembra 1981, ki je priporočil zborom združenega 
dela občinskih skupščin obravnavo planskih aktivnosti. Pisno je doslej zbor 
obvestila o tem le Skupščina občine Ravne na Koroškem. Od drugod infor- 
macij nismo dobili. Morda lahko pričakujemo, da bomo o teh aktivnostih kaj 
več slišali na današnji seji. 

Želijo predstavniki predlagateljev besedo? (Ne želijo.) Želi predstavnik 
Izvršnega sveta besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Milivoj Samar, član Izvrš- 
nega sveta in predsednik Republiškega komiteja za družbeno planiranje. 

Milivoj Samar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Izvršni svet je obravnaval poročila posameznih samoupravnih interesnih skup- 
nosti na ravni republike in ob tem izoblikoval mnenja, ki ste jih danes prejeli. 
Želeli smo izpostaviti ključne probleme planiranja v samoupravnih interesnih 
skupnostih, ki so se pojavljali ob obravnavi aneksov k samoupravnim spora- 
zumom o temeljih planov ter se opredeliti do nekaterih vprašanj v zvezi s po- 
ložajem v teh skupnostih. 

Zato je Izvršni svet pripravil svoje poročilo šele po obravnavah v skup- 
ščinah samoupravnih interesnih skupnostih in potem, ko so strokovne službe teh 
skupnosti posredovale svoje prve ocene o dopolnjevanju planskih aktov Zavodu 
SR Slovenije za družbeno planiranje. 

Izvršni svet meni, da se v sedanjem času ne kaže opredeliti za sprejem in- 
tervencijskih zakonov, s katerimi bi predvideli obvezno združevanje sredstev. 
Potrebno pa je pospešiti sprejemanje samoupravnih sporazumov o temeljih 
planov oziroma aneksov k tem sporazumom. Samoupravne interesne skupnosti 
naj bi nadaljevale z akcijami, za katere jih je Skupščina zadolžila s sklepi 16. 
decembra 1981, predvsem v okviru zborov združenega dela skupščin občin in 
z angažiranjem delegacij v skupščinah samoupravnih interesnih skupnosti. 
Skupščine samoupravnih interesnih skupnosti bi hkrati morale določiti mate- 
rialne prednosti podpisnikom, vključno z olajšavami pri cenah oziroma pred- 
nostjo pri uporabi posameznih storitev gospodarske infrastrukture. 

Ob tem Izvršni svet meni, da naj se v samoupravnih interesnih skupno- 
stih dogovorijo tudi o prioritetnem izvajanju storitev za organizacije združe- 
nega dela podpisnice, ki so usmerjene v izvoz na konvertibilno področje. 

Skupščina SR Slovenije bo sicer obravnavala analizo pogojev, ki nare- 
kujejo spremembe in dopolnitve planskih aktov ter stališča v zvezi s tem na 
prihodnjem zasedanju, vendar Izvršni svet meni, da obravnava današnje pro- 
blematike ne bi bila celovita brez upoštevanja osnovnih spoznanj o zoženih 
materialnih možnostih za nadaljevanje prilagajanja razvojnih programov v 
samoupravnih interesnih skupnostih. 

Intenzivnejše preusmerjanje gospodarstva v izvoz ter zoženi materialni 
okviri razvoja v tem srednjeročnem obdobju vplivajo tudi na izvajanje obvez- 
nosti in nalog, dogovorjenih s samoupravnimi sporazumi p temeljih planov sa- 
moupravnih interesnih skupnosti. Spremenjene razvojne možnosti se odražajo 
predvsem v znižanju ocenjenih razpoložljivih sredstev za gospodarske investi- 
cije v osnovna sredstva za okoli 10 %. Pri tem prihaja zaradi novih predpisov 
o amortizaciji in revalorizaciji do bistvenih sprememb o virih sredstev za te 
naložbe, saj se znižuje delež akumulacije v sredstvih temeljnih organizacij 
združenega dela za reprodukcijo v globalu od 62% na 48%. To bo vplivalo 
na manjši obseg razpoložljivih sredstev za združevanje in to tudi za združevanje 
za razvoj gospodarske infrastrukture po enotnih virih, osnovah in merilih. Ob 



74. seja 
169 

nespremenjenih stopnjah po aneksih k samoupravnim sporazumom o temeljih 
planov samoupravnih interesnih skupnosti bodo sredstva, zdruzena po enotnih 
virih osnovah in merilih, v globalu nižja za okoli četrtino glede na predvide- 
vanja ob dogovoru o temeljih plana. Hkrati banke ocenjujejo, da bo v pri 
merjavi s planskimi predvidevanji za okoli četrtino nižji obseg bančnih sred- 
stev za dolgoročne namene. V tem okviru se ne bo mogel povečati delež banč- 
nih sredstev, ki se bo namenjal za gospodarsko infrastrukturo. 

Manjše bodo tudi možnosti zadolževanja v tujini. Poleg tega pa ta sredstva 
postajajo vse manj primerna za financiranje gospodarske infrastrukture zaradi 
problemov vračanja sorazmerno visokih obresti in tečajnih razlik. 

Na oblikovanje sredstev za naložbe v gospodarsko infrastrukturo bo vpli- 
val tudi spremenjen obseg amortizacije v teh dejavnostih. Ta ukrep povečuje 
stroške enostavne reprodukcije pri izvajalskih organizacijah združenega dela, 
zahteva preveritev s plani opredeljene politike cen in vpliva na večji obseg 
sredstev za reprodukcijo, oblikovanih v samih teh dejavnostih. To zahteva 
tudi dopolnitev določb o uporabi sredstev amortizacije v infrastrukturnih de- 
javnostih. . . 

Tovarišice in tovariši delegati! V okviru usmeritev za spreminjanje in 
dopolnjevanje planskih dokumentov v Sloveniji Izvršni svet ocenjuje, da bo 
potrebno zmanjšati celoten obseg investicij na področju gospodarske infrastruk- 
ture in opredeliti tiste prioritete, ki ostajajo ključne tudi v zoženih materialnih 
okvirih. 

Uporabniki in izvajalci se zato morajo dogovoriti za spremenjeno razvojno 
politiko. Ta pa zahteva spremenjeno obnašanje uporabnikov pri koriščenju 
storitev gospodarske infrastrukture. Gre za manjši obseg porabe pri počasnejši 
rasti proizvodnje in standarda, predvsem pa za racionalnejšo uporabo teh sto- 
ritev. Izvajalske organizacije pa morajo predvsem poiskati možnosti cenejšega 
opravljanja storitev in opredeliti najnujnejše prioritete v razvojnih programih 
in njihovo bolj smotrno izvedbo. 

V postopku spreminjanja in dopolnjevanja planskih dokumentov morajo 
v samoupravnih interesnih skupnostih realneje ovrednotiti razvojne programe 
in ne na račun podcenjevanja vrednosti teh programov oziroma investicij širiti 
seznam dogovorjenih naložb prek realnih okvirov. 

Izvršni svet meni, da bo v okviru samoupravnih interesnih skupnosti ma- 
terialne proizvodnje potrebno dati prednost razvoju energetike na domačih 
virih, vendar pa izdelati najnujnejši program elektroenergetike ob upoštevanju 
zmanjšane stopnje rasti porabe električne energije. 

Na področju prometa imajo prednost programi, ki bodo v železniškem go- 
spodarstvu zagotavljali varnost prometa, odpravo ozkih grl in najnujnejši pro- 
gram modernizacije, kar naj prispeva tudi k ustvarjanju večjega deviznega 
priliva. „ 

V drugih infrastrukturnih dejavnostih bo poudarek na rednem vzdrže- 
vanju zmogljivosti, medtem ko bi širitev kapacitet v teh dejavnostih morali 
zagotoviti le, če zagotavljajo devizne učinke. 

Tovarišice in tovariši delegati! Z dopolnjevanjem planskih dokumentov 
samoupravnih interesnih skupnosti družbenih dejavnosti bomo morali predvsem 
zagotoviti realnejše ocene dogovorjenih programov tako v obsegu kot v njihovi 
strukturi. S kvalitativnimi premiki v organizaciji in delovanju posameznih 
dejavnosti si bo treba prizadevati za ohranjanje obsega pravic uporabnikov in 
nujne ravni dejavnosti. 
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Pri tem bo potrebno še nadalje iskati možnosti za zmanjševanje investicij 
m njihovo racionalnejšo izvedbo. 

Prav tako Izvršni svet meni, da je treba v teh dejavnostih prilagoditi na- 
čin uveljavljanja spremenjenih amortizacijskih stopenj materialnim možno- 
stim gospodarstva in potrebam družbenih dejavnosti. 

Tovarišice in tovariši! Izvršni svet podpira predlagana stališča zbora in 
hkrati predlaga, da se dopolnijo s predloženimi mnenji Izvršnega sveta in da 
zbor hkrati zadolži samoupravne interesne skupnosti, da pri pripravi sprememb 
in dopolnitev svojih planskih aktov izhajajo iz ugotovljenih materialnih okvi- 
rov in iz dogovorjenih prioritet. Hvala lepa. 

?redsednik Emil Tomažič: Želijo poročevalci delovnih teles besedo? (Ne želijo.) Prehajamo na razpravo. Besedo ima tovariš Jurij Pirš, predstavnik 
Samoupravne interesne skupnosti za železniški in luški promet. 

Jurij Pirš: Tovarišice in tovariši delegati! V zvezi z akcijo spreje- 
manja samoupravnih sporazumov in aneksov v naši samoupravni interesni 
skupnosti želim poudariti, da ta akcija v naši samoupravni interesni skupnosti 
ni bila samo formalna. Ob obveznih siceršnjih formalnostih je potekal pred- 
vsem tudi vsebinski dogovor med delavci železnice in luke ter uporabniki nji- 
hovih storitev. V akcijo so se aktivno vključili tako delegati samoupravne 
interesne skupnosti kot tudi vseh 10 temeljnih skupnosti, ki delujejo v posa- 
meznih prometnih središčih v Sloveniji in pa tudi strokovni in drugi delavci 
tozd Železniškega gospodarstva Ljubljana. 

Ob pojasnjevanju vsebine planskih dokumentov ter ob pojasnjevanju mo- 
rebitnih nejasnosti so potekali tudi neposredni delovni dogovori o konkretnih 
medsebojnih odnosih delavcev ŽG Ljubljane in luke ter uporabniki njihovih 
storitev. Lahko ugotovimo, da je razreševanje problematike železnice in luke 
postalo tudi s to akcijo, kot tudi z nekaterimi predhodnimi, ki so tudi potekale 
v naši skupnosti ob sprejemanju različnih planskih dokumentov in samouprav- 
nih sporazumov, skupni problem uporabnikov njihovih storitev. To dokazuje 
nedvomno tudi rezultat prek 90 % v tem trenutku podpisanih samoupravnih 
sporazumov za področje železnice in nekaj manj odstotkov za področje luke. 

To potrjuje tudi učinkovita realizacija skupaj sprejetega akcijskega stabi- 
lizacijskega programa v samoupravni interesni skupnosti, ki je v letu 1981 
s svojimi rezultati predvsem na področju povečevanja obsega dela, na področju 
blagovnega in potniškega železniškega prevoza uspela, da se je obseg dela v letu 
1981, kljub siceršnjim težavam v gospodarjenju tako doma kot na tujem po- 
večal nad obsegom dela v leto 1980. 

V nadaljevanju pa bi želel, skladno s sklepom Odbora za finance in Od- 
bora za družbenoekonomski razvoj vašega zbora, na kratko poročati tudi v 
zvezi s statusom združenih sredstev iz obdobja 1976 1980. 

V naši skupnosti je bil vprašljiv status sredstev po stopnji 3,2 %. Skladno 
z dogovorom o razrešitvi gospodarskega položaja Železniškega gospodarstva 
.Ljubljana v okviru naše skupnosti, pa tudi skladno s sprejetimi zakonskimi 
predpisi v zvezi s tem, je večina članic skupnosti prispevala ta sredstva po 
stopnji 3,2 /o iz dohodka in s tem terjatev ne obstaja. Nekatere članice so pri- 
spevale ta sredstva iz poslovnega sklada, skladno s stališči skupščine naše skup- 
nosti, pa so jih kasneje nadomestile iz dohodka, ali pa so se z zmanjšanjem svo- 
jega poslovnega sklada odpovedale njihovi vrnitvi. Ker pa kljub temu neka- 
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tere članice še niso tako postopale, imajo še vedno odprte terjatve do sredstev 
po stopnji 3,2% iz poslovnega sklada, predlaga naša skupnost, da se tudi te 
članice odpovedo pravici do vrnitve sredstev. V primerih pa, ko temeljne orga- 
nizacije združenega dela, članice skupnosti, predlaganih rešitev ne bi sprejele, 
bo samoupravna interesna skupnost takim članicam potrdila stanje sredstev, 
upoštevala pa pri tem določila sprejetih samoupravnih sporazumov in aneksov. 
Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Prekinjam to točko dnevnega 
reda in odrejam 30 minut odmora. 

(Seja zbora je bila prekinjena ob 11.10 in se je nadaljevala ob 11.55.) 

Predsednik Emil Tomažič: Nadaljujemo z delom. Želi še kdo raz- 
pravljati? (Ne javi se nihče.) . 

Prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlog sklepa, naj prosim glasuje. 
(114 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je sklep sprejet z večino glasov. 
Preden preidemo na 4. točko dnevnega reda, mi dovolite, da vas seznanim, 

da sta se nam pridružila še dva delegata, in sicer delegat s področja gospodar- 
stva 20. okoliš iz Gornje Radgone in delegat prosvetno-kulturnega področja, 
9. okoliša, Celje. w 

Predlagam, da mi pri delu zbora pomaga tovariš Jože Sedelsak, delegat 
iz Raven. Se zbor s tem predlogom strinja? (Da.) 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na informacijo Iz- 
vršnega sveta Skupščine SR Slovenije o preskrbljenosti tržišča s proizvodi ši- 
roke potrošnje s posebnim poudarkom na osnovnih proizvodih vsakodnevne 
rabe v letu 1982, ki jo je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet. 

Informacija je bila objavljena v Poročevalcu št. 5. Uvodno besedo k in- 
formaciji smo poslušali na skupnem zasedanju. Želijo poročevalci delovnih 
teles besedo? (Ne želijo.) v 

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Milan Zmdaric, delegat Zbora 
združenega dela, gospodarsko področje, 20. okoliš, Gornja Radgona. 

Milan Znidarič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov za Zbor združenega dela iz Gornje Radgone in Ljutomera, 
20. okoliš, je razpravljala o problematiki preskrbe z osnovnimi živili in teh- 
ničnim blagom. 

Preskrba prebivalstva z osnovnimi živilskimi proizvodi v obcmah Ljuto- 
mer in Gornja Radgona je pereča. Primanjkuje raznih vrst pšeničnih mok za- 
radi nepravočasne dobave pšenice iz Vojvodine. Ze dalj časa primanjkuje mar- 
garine, čokolade in čokoladnih izdelkov, detergentov in čistilnih sredstev za 
nego prostorov. Prav tako prodajalne niso založene s papirno konfekcijo. 
Manjkajo razne začimbe in dodatki za pecivo, orehi, moka, olje za solate, pred- 
vsem bučno olje. 

V tehničnih prodajalnah ni na zalogi raznih kablov in vodnikov, električ- 
nih žarnic, električnih brivskih aparatov, TV-barvnih sprejemnikov, ele tro- 
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motorjev, vodovodnih črpalk. Manjkajo tudi mali gospodinjski strojčki in 
naprave. Na področju bele tehnike primanjkuje štedilnikov na trda goriva ter 
štedilnikov na plin in elektriko in zmrzovalna ter hladilna tehnika. Zadnjih 
deset dni ni butan plina. Premoga primanjkuje, čeprav ga je delovna organi- 
zacija vnaprej plačala. Prav tako ni raznih barv in lakov ter potrebnih topil. 

Predsednik Emil Tomažič: Besedo ima tovariš Franc Sikošek, dele- 
gat Zbora združenega dela s področja gospodarstva, 30. okoliš, Kamnik. 

Franc Sikošek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov za Zbor združenega dela, gospodarsko področje, je obrav- 
navala informacijo Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o preskrbljenosti 
tržišča s proizvodi široke potrošnje s posebnim poudarkom na osnovnih pro- 
izvodih vsakodnevne rabe v letu 1982. 

Informacijo smo posredovali v obravnavo delovnim organizacijam, ki so 
nosilci preskrbe v občini Kamnik. Na osnovi te obravnave je skupina sprejela 
tele sklepe: 

Ocenjujemo, da je informacija o preskrbljenosti tržišča napisana preveč 
optimistično. Se vedno so pri preskrbi prisotni pojavi zapiranja trga, vezane 
prodaje in obvezne participacije pri dobaviteljih. Dobavitelji s samoupravnimi 
sporazumi o dobavah predvsem izsiljujejo predplačila, sovlaganja na nedohod- 
kovnih osnovah in plačila v devizah. 

Menimo, da bi se v sporazumevanje in dogovarjanje preskrbe s trgov dru- 
gih republik morali bolj vključevati osnovni nosilci -preskrbe s pomočjo Iz- 
vršnega sveta Skupščine SR Slovenije, saj direktno nastopanje posameznih 
tozdov vodi v vedno večje izsiljevanje dobaviteljev in v anarhičnost pri spo- 
razumevanju. 

Informacija ni celovita na področju oskrbe z vsemi gorivi. Poudarek je na 
oskrbi z naftnimi derivati, zanemarja pa celotno akcijo prehoda na trda go- 
riva in plinasta goriva. 

Nosilec preskrbe občanov v občini Kamnik je delovna organizacija »Kočna« 
v sestavi SOZD »Pomurka«. Iz njihove informacije povzemamo, da preskrblje- 
nost trga s trdimi gorivi in premogom sploh ni urejena. 

Občina Kamnik je bila ena od prvih, ki je oblikovala občinske blagovne 
rezerve. Iz letošnjih dokumentov prednostnega financiranja oblikovanja bla- 
govnih rezerv pa ugotavljamo, da se prednostno oblikujejo in prek bančnih 
sredstev financirajo le republiške blagovne rezerve. Zato predlagamo, da se 
tudi občinske blagovne rezerve in njihovo financiranje vključi v ustrezne plan- 
ske dokumente temeljnih bank. 

Predsednik Emil Tomažič: Kdo še želi besedo? (Ne javi se nihče.) 
Zaključujem razpravo. Zboru predlagam sklep, ki je pripravljen na pod- 

agi razprav v delovnih telesih in uvodne besede predstavnika Izvršnega sveta. 
1. Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije sprejema informacijo o 

preskrbljenosti tržišča s proizvodi široke porabe s posebnim poudarkom na 
osnovnih proizvodih vsakodnevne rabe v letu 1982 in sprejema ugotovitve in 
sklepe Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, predlagane v informaciji. 

. nformacija daje celovit pregled stanja in preskrbljenosti tržišča s pro- 
izvodi široke porabe ter tako omogoča ustrezno ravnanje nosilcev preskrbe 
in ukrepanje organov in organizacij, ki so odgovorni za stanje na tem pod- 
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ročju. Pomembno vlogo in odgovornost za preskrbo imajo predvsem proizva- 
jalne in trgovinske organizacije združenega dela, ki so nosilke preskrbe. Svojo 
vlogo morajo v celoti razviti in uveljaviti le prek vsestranskega sodelovanja z 
drugimi organi, ki imajo prav tako pomembne naloge pri preskrbi kot so zlasti 
Samoupravna interesna skupnost SR Slovenije za ekonomske odnose s tujino. 
Gospodarska zbornica Slovenije z usteznimi splošnimi združenji, organizirani 
potrošniki — sveti potrošnikov in samoupravne interesne skupnosti za pre- 
skrbo. Zlasti je pomembno sodelovanje organizacij združenega dela, ki so no- 
silke preskrbe, z občinami, s katerimi morajo med drugim usklajevati bilance 
potreb živil in drugih pomembnejših izdelkov vsakdanje rabe in zagotavljati 
njihovo pokrivanje. 

Zbor združenega dela posebej poudarja tudi pomembnost nalog, ki jih 
morajo za zadovoljivo preskrbljenost tržišča s proizvodi široke porabe opraviti 
sveti potrošnikov. V okviru krajevnih skupnosti, občin in mest bi bila nujna 
široka družbena akcija, ki naj spodbudi hitrejše ustanavljanje, uveljavljanje 
in povezovanje potrošniških svetov pri razreševanju konkretnih vprašanj pri 
preskrbi. 

V vseh večjih potrošniških središčih je potrebno proučiti tudi možnost za 
čimprejšnje oblikovanje interesnih skupnosti za preskrbo, opredeliti njihove 
naloge in usmeritve, posebej še pri načrtovanju usklajevanja nalog in ukrepanj 
organizacij, ki so nosilke preskrbe. 

Prav tako je potrebno razvijati blagovne rezerve, ki imajo pomembno 
vlogo tudi pri zagotavljanju preskrbe. Te rezerve v organizacijah združenega 
dela, občinah, republiki in v federaciji je potrebno okrepiti in jih povezati 
v enoten sistem, znotraj katerega bo mogoče hitro in med seboj usklajeno 
ukrepanje na tržišču. Tudi v sedanjih razmerah zoženih materialnih okvirov m 
ob dejstvu, da sistem stalnih virov financiranja rezerv še ni razrešen, je po- 
trebno pospešeno iskati rešitve, da se bodo že v tem srednjeročnem obdobju 
postopno oblikovale rezerve, skladno z že sprejetimi programi. 

3. Zbor meni, da je glede na ugotovitve, ki izhajajo iz informacije in iz 
poročil delovnih teles, potrebno na vseh ravneh oceniti izvajanje sprejetih 
administrativnih ukrepov, zlasti z vidika, ali dejansko prispevajo k uresniče- 
vanju dogovorjene politike na področju preskrbe in ali dosegajo cilje, ki jih 
zasledujejo. Skladno s tem stališčem naj delegacija Skupščine SR Slovenije v 
Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije sproži vprašanje ustrez- 
nosti sedanjega sistema zagotavljanja deviz oziroma združevanja sredstev za 
uvoz nafte in učinkov sprejetih ukrepov glede prepovedi izvoza zdravil. 

4. V Samoupravni interesni skupnosti SR Slovenije za ekonomske odnose 
s tujino je potrebno pospešiti prizadevanja za sklenitev samoupravnega spo- 
razuma o združitvi deviznih sredstev za deficitarne proizvode široke potrošnje, 
uvozniki teh proizvodov pa so dolžni ta sredstva uporabljati samo skladno z 
namenom, za katera so bila ta sredstva združena in tako zagotoviti nemoteno 
in enakomerno preskrbo tržišča s temi proizvodi. Prav tako je Samoupravna 
interesna skupnost SR Slovenije za ekonomske odnose s tujino kot udeleženka 
družbenega dogovora o ukrepih za preskrbo enotnega jugoslovanskega tržišča 
s proizvodi posebnega pomena za neposredno potrošnjo delovnih ljudi in ob- 
čanov v letu 1982 dolžna skrbeti, da bodo v usklajenih planih ekonomskih od- 
nosov s tujino vključene uvozne obveznosti, ki izhajajo iz tega dogovora za 
organizacije združenega dela v SR Sloveniji. 
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5. Za pravočasno in sprotno reševanje občasnih problemov na področju 
preskrbe je zelo pomembno tekoče spremljanje preskrbe s posameznimi izdelki. 
Zato je potrebno, da organizacije združenega dela, upravni organi na ravni re- 
publike, zlasti pa upravni organi na ravni občin zagotovijo način spremljanja 
in medsebojnega obveščanja o stanju preskrbljenosti s posameznimi izdelki. 

Zeli kdo o tem predlogu sklepa razpravljati? (Ne.) Ker ne želi nihče, pre- 
hajamo na glasovanje. Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (130 
delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (Dva 
delegata.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na analizo o uresni- 
čevanju zakona o delovnih razmerjih s predlogom za izdajo zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih z osnutkom zakona, ki 
jo je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije. 

Analiza in predlog za izdajo z osnutkom zakona sta bila objavljena v pri- 
logi II Poročevalca. Prejeli ste tudi besedilo določb zakona o delovnih raz- 
merjih, ki se spreminjajo oziroma dopolnjujejo. 

Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije in Republiška konferenca So- 
cialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije sta predložila stališča. Danes ste 
dobili predlog stališč Družbenopolitičnega zbora, ki zakon obravnava na podlagi 
72. člena poslovnika Skupščine. 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Da.) Besedo ima tovarišica Ana 
Popovič, namestnica predsednika Republiškega komiteja za delo. 

Ana Popovič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupščina SR Slovenije je v aprilu preteklega leta ob prvi pripravi predloga 
za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih od- 
ložila sklepanje o takrat pripravljenem predlogu in naložila predlagatelju, da 
pripravi celovito analizo o uresničevanju zakona o delovnih razmerjih, pri pri- 
pravljanju sprememb in dopolnitev pa zagotovi nove možnosti za razvoj samo- 
upravne normativne dejavnosti na tem področju. 

Na teh usmeritvah je temeljila široka aktivnost, katere rezultat je pred- 
ložena analiza o uresničevanju zakona o delovnih razmerjih in predlog za izdajo 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih z osnutkom. 

Predložena analiza nesporno utemeljuje že omenjeni sklep Skupščine, saj 
je privedla do šibkih potreb po dopolnitvah in spremembah zakona o delovnih 
razmerjih, v primerjavi s tistimi, ki so bile načrtovane v odloženem predlogu. 

Z analizo ocenjujemo razmerje na področju, ki je pomembna sestavina si- 
stema socialističnih samoupravnih odnosov v združenem delu. Prav zato so ugo- 
tovitve in ocene v analizi koristna pobuda za razvoj tistih sestavin delovnih 
razmerij, ki jih ni potrebno dopolnjevati in spreminjati v zakonu. Tako usmer- 
jena analiza je lahko nastajala le v razpravi med delavci, ki jo je organizirala 
in vodila Zveza sindikatov Slovenije, ob sodelovanju Gospodarske zbornice Slo- 
venije, Inštituta za delo pri Pravni fakulteti, Sodišča združenega dela, družbe- 
nega pravobranilca samoupravljanja SR Slovenije in Republiškega komiteja 
za delo. 

Problematika v analizi ni obdelana po sistematiki zakona, temveč po teži 
problemov, kot jih čuti praksa. Tako ni slučajno, da analiza najprej obravnava 
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problematiko delovnega časa in razporejanje delavcev. Gre za tista dva delovno 
pravna instituta, ki ju moramo v sistemskem zakonu urediti prožnejše in omo- 
gočiti delavcem, da pri urejanju teh razmerij v svojih samoupravnih splošnih 
aktih lahko uveljavljajo svoje specifične razmere in potrebe. Nadaljnja zahteva 
prakse je, da se z zakonom zaostri odnos do delovne discipline in slabega dela. 

Poseben problem predstavlja tako imenovana samovoljna zapustitev dela, 
ko delavca enostavno ni več na delo, ne da bi sporočil razloge za odsotnost, naj- 
večkrat pa se na delo sploh več ne vrne. Nevzdržno je tudi, da se večina od- 
škodninskih zahtevkov zaradi nastale škode v procesu dela rešuje na sodiščih in 
mimo delavcev v temeljni organizaciji združenega dela, kjer je nastala. Ob tem, 
ko narašča število mladih iskalcev prve zaposlitve, je utemeljena tudi zahteva 
po nadaljnji zakonski omejitvi vseh vrst in možnosti dopolnilnega dela in ome- 
jevanju možnosti nadaljevanja delovnega razmerja, po izpolnitvi pogojev s 
polno osebno pokojnino. To zahtevo je sprejela Skupščina SR Slovenije že 
lani v jeseni, ko je obravnavala poročilo o uresničevanju politike zaposlovanja. 

K spremembam in nakazani smeri nas obvezuje tudi dogovor o uskladitvi 
temeljnih kriterijev za urejanje dopolnilnega dela, ki ga je naša republika spre- 
jela že v letu 1978. 

V zvezi z uresničevanjem usmerjenega izobraževanja je v analizi ugotov- 
ljena potreba po vzpostavitvi tesnejšega razmerja med udeleženci usmerjenega 
izobraževanja in delavci v združenem delu. V analizi so zajete tudi ugotovitve, 
ki so pomembne še posebej za delavca kot posameznika, kot na primer varstvo 
invalidnih oseb, varstvo materinstva in koristi otrok in zagotovitev varnega 
dela delavca. 

V analizi so posebej izpostavljeni tudi problemi, ki se pojavljajo pri na- 
činu sprejemanja samoupravnih splošnih aktov, s katerimi delavci v organi- 
zacijah združenega dela urejajo delovna razmerja. Gre za različna tolmačenja 
določb zakona o združenem delu, katere samoupravne splošne akte, ki urejajo 
delovna razmerja, morajo delavci sprejemati z referendumom in katere po de- 
legatih v organu upravljanja. Enotnosti na območju Socialistične republike 
Slovenije, zlasti pa na območju Socialistične federativne republike Jugoslavije 
o tem vprašanju ni. Takšno neenotno prakso bi morali čimprej preseči in do- 
seči enotnost v teoriji in praksi. Te enotnosti pa zaradi pristojnosti zvezne za- 
konodaje ni mogoče doseči s konkretnejšimi določili v republiškem zakonu. 

Pri vseh predlaganih rešitvah smo upoštevali okvire, ki jih daje za ure- 
janje delovnih razmerij zakon o združenem delu. V tej zvezi na primer ni 
mogoče realizirati pogostih predlogov, da naj bi zunanji člani disciplinske ko- 
misije sodelovali le pri ugotavljanju hujših kršitev delovne dolžnosti, ne pa 
pri vseh; da bi naj prišlo do prenehanja delovnega razmerja v primerih samo- 
voljne zapustitve dela, na podlagi kratkega ugotovitvenega postopka in ne na 
podlagi izvedenega disciplinskega postopka zaradi neupravičenega izostanka 
iz dela; da je treba skrajšati 30-dnevni rok za vložitev zahteve za varstvo 
pravic in podobno. 

Pri nekaterih rešitvah smo upoštevali sedanji čas stabilizacijske naravna- 
nosti in omejili obseg nekaterih pravic — zmanjšali na primer možno število 
dni letnega dopusta za delo v težkih delovnih pogojih od 60 na 45 dni — ter 
zaradi ponekod zelo široke uporabe črtali možnost razrešitve primerov takega 
dopusta, na dejavnosti, ki niso v zakonu izrecno navedene. 

Tovarišice in tovariši delegati! Z analizo o uresničevanju zakona o delovnih 
razmerjih predlagatelj ni ugotovil potrebe po spreminjanju temeljnih načel, na 
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katerih temelji veljavni zakon o delovnih razmerjih. Ugotovil je le potrebo 
po dograditvi posameznih rešitev, predvsem v zvezi z zahtevo po večji fleksi- 
bilnosti posameznih inštitutov, zaradi učinkovitejšega organiziranja delovnega 
procesa, boljše izrabe sredstev za proizvodnjo in obratovalnega časa ter s tem 
za dosego večjega dohodka, potrebo po poglabljanju odnosa do dela in delovne 
discipline ter po doslednejšem uresničevanju politike zaposlovanja oziroma 
po odpravljanju ugotovljenih slabosti na tem področju. 

Tako se razširjajo možnosti prerazporejanja 42-urnega delovnega tedna in 
s tem prilagajanja razporeditve delovnega časa dejanskim potrebam oziroma 
specifičnostim dejavnosti temeljnih organizacij. V posledici gre za širitev mož- 
nosti, da v določenem časovnem obdobju, ki ga določijo delavci s samoupravnimi 
splošnimi akti, znaša število delovnih ur na teden več kot 42, z obveznostjo, da 
delavci najkasneje v enem letu dosežejo povprečje 42 ur tedensko. V organizaci- 
jah združenega dela s sezonsko dejavnostjo naj bi bilo takšno prerazporejanje 
obvezno že po zakonu. 

Nadalje se z rešitvami v osnutku krči obseg dela prek polnega delovnega 
časa od možnih 12 ur tedensko oziroma 48 ur mesečno na 30 ur mesečno, s tem 
da se tako delo lahko uvede le tedaj, če ga ni mogoče opraviti na drug način. 

Glede razporejanja delavcev iz kraja v kraj osnutek želi doseči večjo teri- 
torialno mobilnost delavcev do določene razdalje pod pogojem urejenosti prevo- 
zov na delo in iz dela, skladno s pričetkom in koncem delovnega časa delavca, 
nad dogovorjeno razdaljo pa le pod pogojem, da se ne poslabšajo življenjski po- 
goji delavca in njegove družine. V tem zadnjem primeru praviloma ni mišljen 
vsakodnevni prevoz, temveč .preselitev z ustrezno ureditvijo življenjskih 
pogojev. 

Zaradi zagotovitve kontinuitete pravice dela z družbenimi sredstvi bi se v 
primerih, ko delo delavca v določeni organizaciji združenega dela ni več druž- 
beno potrebno, po določilih osnutka omogočilo razporejanje delavcev tudi izven 
statusno povezanih temeljnih organizacij združenega dela, torej izven delovnih 
in sestavljenih organizacij. Ta rešitev je povzeta iz prakse sodišč združenega 
dela in neposrednih izkušenj nekaterih organizacij združenega dela. 

V naši republiki pa bi bila povsem nova rešitev glede začasnega razpore- 
janja delavcev izven temeljnih organizacij združenega dela v izjemnih prime- 
rih ekonomskega značaja. Gre za primere, ko začasno v eni temeljni organiza- 
ciji združenega dela ni dela, druga pa ga zaradi podobnih razlogov ne more 
sama opraviti in potrebuje pomoč. V posledici takšne začasne razporeditve, do 
katere pride na podlagi sporazuma organov upravljanja, delavec ohrani status 
delavca v temeljni organizaciji združenega dela, v kateri je sklenil delovno 
razmerje. V drugi temeljni organizaciji, kjer začasno dela, pa pridobi za čas 
takšnega dela pravico do samoupravljanja in druge pravice v zvezi z uprav- 
ljanjem in gospodarjenjem z družbenimi sredstvi. 

Bistveno spremembo dopolnitev predstavljajo določila v osnutku na pod- 
ročju disciplinske odgovornosti. Ustavno sodišče SR Slovenije je že leta 1978 
z dopisom opozorilo Skupščino SR Slovenije o tem, da obstaja dvom glede 
skladnosti navedenih določb zveznega in republiškega zakona. Po določbi zvez- 
nega zakona se v samoupravnih splošnih aktih v skladu z zakonom določi šte- 
vilo dni neopravičenega izostanka z dela, zaradi katerega se delavcu izreče pre- 
nehanje delovnega razmerja, kakor tudi druge hujše kršitve delovnih obvez- 
nosti, zaradi katerih se izreka ta ukrep. 
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Navedeno besedilo zakona o združenem delu pomeni, da se prenehanje de- 
lovnega razmerja v takih primerih hujših kršitev delovnih obveznosti delavcu 
mora izreči in da odločitev o tem, ali bo v konkretnem primeru ta ukrep iz- 
rečen ali ne, ne more biti prepuščena disciplinski komisiji. V zvezi s to do- 
ločbo se v osnutku zakona predlaga uskladitev republiškega zakona z zveznim, 
in sicer tako, da se naštevajo vrste kršitev delovnih obveznosti, ki jih delavci 
konkretizirajo v samoupravnih splošnih aktih temeljnih organizacij in zaradi 
kršitve katerih se izreče najtežji ukrep, prenehanje delovnega razmerja. 

Izraženi so bili pomisleki, ali ne gre pri zakonski zahtevi po obveznem iz- 
rekanju najhujšega ukrepa za nedopustno vmešavanje zakona v samoupravno 
urejanje delovnih razmerij. Pri odgovoru na ta pomislek je treba izhajati iz 
ugotovitev, da je odgovornost v samoupravnih splošnih aktih dokaj neenotno 
urejena, njeno uresničevanje pa zgolj od pripravljenosti določenega okolja za 
njeno uveljavljanje. 

Neenotno urejanje odgovornosti v organizacijah združenega dela v svojem 
bistvu pomeni neenotnost glede varovanja temeljnih vrednot naše družbene 
ureditve, razlike pri uveljavljanju odgovornosti pa neenotnost v položaju po- 
sameznega delavca. Iz teh razlogov so bile v dosedanjih razpravah med delavci 
in v organih družbenopolitičnih organizacij podprte pobude predlagatelja, da 
tudi z zakonom jasneje opredelimo osnove za utrjevanje odgovornosti pri iz- 
polnjevanju delovnih obveznosti v združenem delu. 

V sklopu uresničevanja politike zaposlovanja se predlaga črtanje poseb- 
nega režima za 20-urno delo upokojencev. Pogodbeno delo se z osnutkom na- 
sploh omejuje od 90 na največ 60 dni v koledarskem letu. Tudi tu obstajajo 
pomisleki, da nekaterih del s to omejitvijo ne bo mogoče opravljati, na primer 
poslovanje planinskih in počitniških domov v času povprečne trimesečne sezone, 
delo obmejnih organov v času povečanega obsega dela v turistični sezoni in 
podobno. Vendar pa bo tudi tu potrebno iskati rešitve z uporabo institutov 
prerazporeditve delovnega časa, mobilnejšega razporejanja delavcev, pa tudi 
z zaposlovanjem oziroma sklenitvijo delovnega razmerja za določen čas. 

Novela zakona postavlja tudi pravilo, da delovno razmerje preneha vsem, 
ki dopolnijo pogoje za polno osebno pokojnino, razen če ne pride do soglasja 
o nadaljevanju delovnega razmerja potem, ko se z oglasom oziroma javnim 
razpisom ugotovi, da se ni priglasil noben kandidat, ki bi izpolnjeval zahtevane 
pogoje. 

V zvezi s politiko zaposlovanja naj omenim tudi napotilno določilo, da naj 
delavci ne določajo večjih izkušenj kot so dejansko potrebne za manj zahtevna 
dela na vseh stopnjah strokovne izobrazbe, kar naj omogoči hitrejši dostop do 
delovnih mest mladim iskalcem prve zaposlitve. 

Dalje osnutek nalaga delavcem v temeljni organizaciji dela obveznost vsa- 
koletnega sprejemanja v delovno razmerje določenega števila pripravnikov. 
To število določijo delavci v skladu s kadrovskim načrtom temeljne organi- 
zacije in z vsakoletnim samoupravnim sporazumom o uresničevanju letnega 
načrta zaposlovanja v občini, ki mora biti usklajen z resolucijo o politiki iz- 
vajanja družbenega plana. 

K učinkovitejšemu zaposlovanju mladih bo nedvomno pripomogla tudi 
usmerjajoča zakonska določba, ki odpira možnosti za tesnejše povezovanje 
udeleženca usmerjenega izobraževanja z delavci v temeljnih organizacijah 
s ciljem, da pride po uspešno končanem izobraževanju do sklenitve delovnega 
razmerja brez instituta objave oziroma razpisa prostih del in nalog. 
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Tovarišice in tovariši delegati! Predlagatelj se zaveda dejstva, da gre pri 
zakonu o delovnih razmerjih za tisti in tak zakon, ki se neposredno tiče sle- 
hernega delavca v združenem delu, pa ne samo delavca, tudi nezaposlenega, 
ki je iz tega ali onega vzroka izgubil delo, kakor tudi mladih, ki prvič iščejo 
zaposlitev in tudi upokojencev. 

Zavedajoč se tega, so določbe novele zakona že pred današnjim zaseda- 
njem zborov Skupščine SR Slovenije preizkušene z javnim obravnavanjem v 
desetih organizacijah združenega dela. Opravljena je bila tudi razprava v Zvezi 
sindikatov Slovenije in nekajkrat tudi v Predsedstvu Republiškega sveta Zveze 
sindikatov Slovenije, v Predsedstvu Republiške konference Zveze socialistične 
mladine Slovenije ter v različnih telesih in organih Republiške konference So- 
cialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije. 

Vse izpostavljene rešitve so bile temeljito razpravljane in v osnovni ideji z 
nekaterimi konkretnimi pripombami in sugestijami za dodelavo tudi sprejete. 

Posebej organizirana razprava v nekaterih organizacijah združenega dela, 
razprava na vseh ravneh sindikalne organiziranosti in v mnogih telesih na ravni 
republike, je v pripravo osnutka uspešno vključila širok krog delovnih ljudi, 
kar je za sprejem sprememb na področju delovnih razmerij nujno potrebno. 

Kljub podpori predlaganim rešitvam se predlagatelj zaveda, da je do pri- 
prave predloga razpravo potrebno še bolj poglobiti in razširiti v sleherno te- 
meljno organizacijo združenega dela in delovno skupnost. Le tako bo novela 
zakona učinkovala kot nova spodbuda za razvoj samoupravnih delovnih 
razmerij. 

Tovariši delegati! V imenu Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije pred- 
lagam, da predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona o dopolnitvah in spre- 
membah zakona o delovnih razmerjih sprejmete. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Želijo poročevalci delovnih teles besedo? 
(Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo. Razpravljala bo tovarišica Zorka Mikuš, delegatka 
Zbora združenega dela, področje gospodarstva, 11. okoliš, Kranj. 

Zorka Mikuš: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! V 
postopek spreminjanja in dopolnjevanja zakona o delovnih razmerjih so se od 
vsega začetka vključevale tudi organizacije združenega dela in druge zainte- 
resirane organizacije in organi v kranjski občini. 

Komisija Skupščine občine Kranj za spremljanje izvajanja zakona o zdru- 
ženem delu oziroma njena skupina za delovna razmerja in varstvo pri delu 
je potem ko sta o predlogu za izdajo zakona razpravljala Družbenopolitični zbor 
in Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije zaprosila organizacije zdru- 
ženega dela in druge samoupravne organizacije in skupnosti, da se na podlagi 
svojih izkušenj pri urejanju delovnih razmerij opredelijo do nakazanih rešitev 
ter predlagajo spremembe in dopolnitve glede vprašanj, ki v predlogu za izdajo 
niso bila zajeta. 

Odziv na to akcijo sicer ni bil velik, kljub temu pa smo zbrali nekaj stališč, 
pripomb in mnenj, ki so bila oblikovana na podlagi izkušenj pri urejanju de- 
lovnih razmerij v združenem delu. 

V zvezi z uresničevanjem zakona o delovnih razmerjih so dali svoja stališča 
in predloge tudi Sodišče združenega dela, družbeni pravobranilec samouprav- 
ljanja in uprava inšpekcijskih služb za Gorenjsko. Javna razprava, ki jo je o 
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predlogu za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih raz- 
merjih vodil občinski sindikalni svet, je bila konstruktivna, opozarjala je na 
mnoge probleme ter nakazovala ustreznejše rešitve, čeprav je v načelu skoraj 
brez izjeme sprejela usmeritev iz osnutka. 

O osnutku zakona so razpravljali tudi delegati na zborih Skupščine občine 
Kranj. Na podlagi vseh razprav smo oblikovali stališča in pripombe, ki jih 
podrobno ne bi razlagala. Predložila jih bom v pisni obliki. Pripombe imamo 
k 1., 2, 3., 5., 7, 9., 11., 20., 22., 28., 29., 34., 35, 36, 37, 39. in 45. členu. 

V razpravi pa je bilo opozorjeno tudi na naslednje slabosti in pomanjklji- 
vosti sedaj veljavnega zakona, za katerega predlagamo, da se proučijo in da 
se rešitve vnesejo v spremenjeni in dopolnjeni zakon o delovnih razmerjih. 

1. Zakon o delovnih razmerjih bi moral natančneje urejati tudi vprašanje 
glede delovne knjižice, zlasti izdajanje delovne knjižice na zahtevo delavca. 
Zakon naj bi eventualno tudi sankcioniral neutemeljeno zadrževanje delovne 
knjižice. Navodila o vsebini delovne knjižice, o vnašanju podatkov v delovno 
knjižico, o registru izdanih delovnih knjižic in delu komisij za ugotovitev de- 
lovne dobe so zelo zastarela, zato opozarjamo, da je pristojni republiški organ 
dolžan izdati ustrezne podzakonske predpise o vsebini delovne knjižice, o vpi- 
sovanju podatkov in o vodenju registra o izdanih .delovnih knjižicah. 

2. Praktične izkušnje kažejo, da bi zakon moral predvideti možnost interne 
objave ter primere, v katerih bi zadoščala interna objava. Interna objava naj 
bi se namreč uporabljala za vsako notranjo prerazporeditev. Tak način namreč 
zagotavlja, da lahko delavci ugotavljajo, če prerazporejeni delavec ne izpol- 
njuje pogojev. 

3. Določbe o delovnem času bi bilo potrebno še nekoliko bolj prilagoditi 
dejanskim razmeram v večini organizacij združenega dela. V postopku spre- 
minjanja zakona naj se upošteva dejstvo, da je večina organizacij združenega 
dela uvedla 42-urni delovni teden na ta način, da je skrajšala delovni teden 
na pet delovnih dni in ne delovne dneve na manjše število ur. V praksi na- 
stajajo zaradi sedanjega besedila zakona velike težave, na primer, ko je vpe- 
ljan 5-dnevni delovni teden se šteje sobota glede uveljavljanja pravic iz dela 
kot delovni dan. 

4. Določene spremembe predlagamo tudi v poglavju »Odmori, počitki in 
dopusti«. V vseh primerih, ko delavci delajo prek polnega delovnega časa več 
kot dve uri, bi bilo potrebno, da se z zakonsko določbo zagotovi odmor. Takšen 
vmesni počitek naj bi preprečil preutrujenost delavca, ki je pogosto vzrok ne- 
sreč pri delu. 

Sedanja formulacija petega odstavka 91. člena zakona, ki določa, da de- 
lavci določijo v samoupravnem splošnem aktu povečan letni dopust še po pet 
delovnih dni delavcem, ki imajo najmanj 50 let starosti, ne glede na starost pa 
delavcem, ki imajo priznan status invalidne osebe po posebnih predpisih in 
delavcem z najmanj 60% telesno okvaro, je nejasna. To določbo bi bilo po- 
trebno precizirati tako, da bi bilo nedvoumno, da se letni dopust lahko maksi- 
malno poveča le za pet delovnih dni, tudi v primeru, če oseba izpolnjuje vse 
tri pogoje, starost, invalidnost, pa tudi nega težje telesno ali duševno prizadetih 
oseb. Mnenja smo, da bi delavci morali imeti možnost, da sami uredijo v samo- 
upravnem splošnem aktu primere plačane odsotnosti z dela nad sedem delovnih 
dni v posameznem koledarskem letu, tudi za druge primere, kot na primer 
za delavce, ki se ukvarjajo s tekmovalnim športom, če sami menijo, da je za 
njihovo organizacijo to sprejemljivo. 
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5. Poglavje »Varstvo mladine in invalidnih oseb« naj se ustrezno dopolni 
tako, da bo to varstvo zagotovljeno tudi starejšim delavcem, in sicer tako, da 
se delavcem v starosti nad 55 let (eventualno 60 let) ali s 35 leti pokojninske 
dobe, delavkam pa v starosti nad 50 let (ali 55 let) in s 30 leti pokojninske dobe, 
zagotovi pravica, da se jih v primeru, ko ne morejo več opravljati del in 
nalog, h katerim so razporejeni, razporedi na druga ustrezna dela oziroma 
naloge, če pa takih del oziroma nalog ni, pa z njihovim soglasjem na manj za- 
htevna dela. Ti delavci obdržijo pravico do obračuna osebnega dohodka po 
osnovah in merilih, po katerih se jim je obračunaval na prejšnjem delu, če ne 
dosegajo po osnovah in merilih za delo, ki ga opravljajo sedaj, enake ravni 
osebnega dohodka, vendar ob pogoju, da nova dela in naloge uspešno opravljajo. 

Vsekakor bi bilo potrebno natančno določiti pogoje za take ugodnosti, da 
ne bi prihajalo do zlorab. Ugodnejšega obravnavanja naj bi bili deležni le de- 
lavci, ki zaradi starosti ne morejo več uspešno opravljati del in nalog, ne pa 
vsi delavci, ki so izpolnili pogoj glede starosti ali glede pokojninske dobe. 

6. Zakon naj bi v poglavju o prenehanju delovnega razmerja ponovno uve- 
del možnost prenehanja delovnega razmerja zaradi samovoljne prekinitve. Te- 
melj za prenehanje delovnega razmerja bi bila v tem primeru delavčeva volja, 
da prekinja delo. V takih primerih je postopek ugotavljanja disciplinske od- 
govornosti v škodo delavca, če se želi na primer zaposliti v drugi organizaciji 
združenega dela, pa tudi v škodo organizacije združenega dela. 

Končna posledica — delovno razmerje delavcu, ki neupravičeno izostane 
z dela, preneha z dnem, ko je nehal delati v temeljni organizaciji, če se do 
konca disciplinskega postopka ne vrne na delo — bo sicer po besedilu osnutka 
zakona enaka, kakor če bi bila samovoljna prekinitev razlog za prenehanje 
delovnega razmerja, vendar bo organizacija v takih primerih dolžna izvesti 
zoper delavca disciplinski postopek. 

Zakon o medsebojnih razmerjih delavcev v združenem delu in o med- 
sebojnih razmerjih med delavci in zasebnimi delodajalci je to vprašanje 
ustrezneje urejal. Po tem zakonu se je namreč štelo, da je delavec dal izjavo, 
da ne želi več delati v temeljni organizaciji tudi v primeru, ko je brez ute- 
meljenega razloga prenehal prihajati na delo. Iz okoliščin, določenih v samo- 
upravnem sporazumu o medsebojnih razmerjih, pa se je dalo nedvomno ugo- 
toviti, da ne želi več delati v temeljni organizaciji. 

Predsedujoči Jože Sedelšak: Hvala lepa. Besedo ima tovariš Jure 
Mlinar, delegat Zbora združenega dela, področje gospodarstva, 7. okoliš, Nova 
Gorica. 

Jure Mlinar: Tovarišice in tovariši delegati! Naša delegacija je ob- 
ravnavala predlog za izdajo zakona in predlaga, da se prouči tudi naslednja 
problematika: 

Novela zakona ureja nekatere novosti v zvezi s položajem invalidov, ki so 
v delovnem razmerju. Opozorili bi radi še na nekatere zadeve v zvezi s tem. 

Ob popravkih zakona naj bi proučili, ali je mogoče urediti delovni status 
tudi mladostnikom, ki so duševno prizadeti in delajo v delavnicah pod poseb- 
nimi delovnimi pogoji. Otroci z večjimi motnjami v duševnem razvoju se uspo- 
sabljajo za delo v osnovnih šolah s prilagojenim poukom. Po končanem uspo- 
sabljanju se po 18. letu zaposlijo v delavnicah pod posebnimi delovnimi po- 
goji. Tu opravljajo eno, preprosto fazo delovnega procesa za delovne organi- 
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zacije, s katerimi imajo te organizacije pogodbene odnose (na primer zavijajo 
izdelke, pakirajo, sortirajo in podobno). Storilnost teh oseb je prilagojena nji- 
hovim psihičnim zmožnostim in ni velika, ker večje pač ne zmorejo. Oprav- 
ljajo pa delo, ki bi ga sicer morali opravljati drugi delavci v organizacijah 
združenega dela. Prouči naj se, ali je mogoče urediti status teh oseb tudi v 
zakonu o delovnih razmerjih. Sedaj le-ti nimajo nobenih pravic iz dela (de- 
lovna knjižica, službena leta, pokojninsko zavarovanje itd.). Vse pravice zanje 
uresničujejo njihovi starši prek svojega zavarovanja. Te osebe so priznani in- 
validi I. kategorije, vendar iz tega naslova ne prejemajo nobenega material- 
nega nadomestila, ker je ta invalidnost nastopila pred 15. letom oziroma ob 
rojstvu. Tako so v celoti v breme svojih staršev ter nimajo pravice iz social- 
nega zavarovanja oziroma iz dela do njihove smrti. Proučiti bi bilo potrebno 
tudi možnost v novem zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ali 
bi se jim lahko priznala invalidnost že pred 15. letom, tako da bi prejemali iz 
tega naslova ustrezno materialno pomoč, ki bi pomagala staršem pri vzdrže- 
vanju teh otrok. 

Predlagamo, da bi se proučilo, kako urediti tem osebam pravice iz dela 
oziroma iz pokojninsko invalidskega zavarovanja. S tem bi postavili te in- 
validne osebe v enakopravnejši položaj, obenem pa bi pomagali njihovim star- 
šem ter jih delno razbremenili skrbi. Res je, da je družbena skrb naravnana 
k pomoči tem osebam. Priznana delovna doba pa bi bila ena od konkretnih 
pomoči in zagotovljena socialna varnost tem invalidnim osebam, ki te pravice 
sami težko uveljavljajo. Hvala lepa. 

Predsedujoči Jože Sedelšak: Hvala. Besedo ima tovariš Vladimir 
Rosina, delegat s področja socialno-zdravstvenega področja, 9. okoliš, Celje. 

Vladimir Rosina: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupina delegatov za Zbor združenega dela socialno-zdravstvenega pod- 
ročja občine Celje je razpravljala o predlaganih zakonskih spremembah ozi- 
roma dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih in sprejela naslednja stališča, 
predloge in pripombe. 

Osnutek zakona razširja pravico do povečanega letnega dopusta do 5 de- 
lovnih dni za delovne invalide (II. in III. kategorije) in to ne glede na stopnjo 
telesne okvare. To je navedeno v 22. členu osnutka. Skupina delegatov je bila 
odklonilnega stališča. Pri tem izhajamo iz definicije, da je invalidnost oprede- 
ljena na preostali delovni zmožnosti, ne pa na delovni nezmožnosti. Ce je in- 
valid zaposlen ustrezno njegovim preostalim delovnim zmožnostim, lahko do- 
sega normalne delovne rezultate in tako ni več invalid. Invalid je samo še za 
tista dela, ki jih ne more več opravljati in ki torej ne ustrezajo njegovim pre- 
ostalim delovnim zmožnostim. Menimo, da tak odnos do invalidov, ki jih iz- 
loča iz vrst »normalnih sodelavcev«, predstavlja lažno humanost, ne pa enako- 
pravno obravnavanje. Napore in sredstva ter pozornost je treba usmeriti v 
humanizacijo delovnih pogojev za takšnega invalida. 

Podpiramo pa širitev pravice do podaljšanega dopusta do 5 dni za delavce, 
ki negujejo težje telesno ali duševno prizadete otroke. 

Nadalje, osnutek zakona v 30. členu taksativno navaja, v katerih primerih 
ne velja prepoved, da delavka ne sme opravljati podzemskih del v rudnikih. 
Med drugim pa ta prepoved ne velja za delavke, ki so zaposlene v zdravstvenih 
in socialnih službah. Menimo, da teh delavk ni potrebno posebej navajati, saj 
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je to nepotrebna širitev zakonskega besedila. Takšne primere že zajema zadnja 
alinea, ki pravi, da v določenih primerih morajo odhajati na podzemska dela v 
rudnikih zaradi opravljanja del, ki niso fizične narave. 

Skupina delegatov podpira novost obveznega zaposlovanja pripravnikov, 
saj naj bi to pomagalo pri reševanju problema nezaposlenosti mladih. Opozar- 
jamo pri tem na to, da bo to le bolj ali manj umetna rešitev začasnega pomena, 
saj lahko upravičeno predvidevamo, da bo velika večina pripravnikov sprejetih 
v delovno razmerje le za določen čas, torej samo za čas pripravniške dobe, nato 
pa bodo zopet nezaposleni. 

Osnutek zakona v 51. členu vsebuje določilo, da je za vsa pogodbena dela 
potrebno pisno soglasje pristojne matične delovne organizacije delavca, iz ka- 
tere ta prihaja. Pri tem podpiramo prizadevanja za omejitev pogodbenih del, 
vendar menimo, da zahteva po pisnem soglasju v vseh primerih ni najbolj pri- 
merna. Predlagamo, da pisno soglasje ne bi bilo potrebno v primerih, ko je 
pogodbeno delo le enkratne narave (na primer predavanje za starše učencev, za 
starše otrok v vrtcih in podobno). V takih in podobnih primerih bi bilo soglasje 
odveč, ker bi s tem po nepotrebnem obremenjevali administracijo. Zato predla- 
gamo selektivni pristop, da naj bi bila pisna soglasja potrebna le v primerih, 
ko pogodbena dela trajajo le krajši čas ali pa so le enkratna. Hvala lepa. 

Predsedujoči Jože Sedelšak: Besedo ima tovariš Jože Turk, delegat 
s področja gospodarstva, 21. okoliš, Novo mesto. 

Jože Turk: Tovariš predsedujoči, tovarišice in tovariši delegati! Sku- 
pina delegatov za gospodarsko, socialno-zdravstveno in prosvetno-kulturno pod- 
ročje za delegiranje delegatov v Zbor združenega dela Skupščine SR, Slovenije 
s sedežem v Novem mestu, 21. okoliš, so se sestale 4. in 5. marca in obravnavale 
predlagane dokumente, h katerim imajo naslednje pripombe. 

V členih 1., 7. in 9. naj sel črtajo varianfe. 
V 20. členu naj se varianta upošteva. 
Pomislek je bil glede 14. člena, ko naj bi se upošteval 42-urni delovni tednik 

kot povprečna delovna obveznost, vendar ne za daljše obdobje od enega leta. 
Ta člen je gotovo stabilizacijsko naravnan, vendar nastopajo nekatere dileme, 
kako izplačevati osebni dohodek, in sicer v dejanski višini ali v povprečju. Če 
v povprečju, kaj v primeru prenehanja delovnega razmerja? 

Predsedujoči Jože Sedelšak: Besedo ima tovariš Bojan Sever, delegat 
s področja gospodarstva, 9. okoliš, Idrija. 

Bojan Sever: Tovariš predsedujoči, tovarišice in tovariši delegati! 
Delegati za Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije, 9. okoliš, Idrija, 
dajemo k osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih 
razmerjih naslednje pripombe in predloge. 

7. člen: Predlagamo, da se sprejme varianta, to je, da se četrti odstavek 
42. člena črta. 

9. člen: Nismo za varianto. 
11. člen: Drugi odstavek ni potreben, saj že zakon o združenem delu zave- 

zuje, da to materijo uredimo v samoupravnem sporazumu o združitvi. 
13. člen: Menimo, da bi pravico uvedbe in nadaljevanja disciplinskega po- 

stopka morali opredeliti tudi v primeru prenehanja delovnega razmerja. Do- 
gaja se namreč, da delavec, ki ve (ali ne), da bo zoper njega uveden disci- 
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plinski postopek, da izjavo, da želi, da mu preneha delovno razmerje. Pri- 
stojni organ izjavo sprejme, kasneje pa se zve za razne kršitve. 

22. člen: V petem odstavku predlagamo črtanje besede »delovni«. Pravico 
do povečanega števila dni dopusta naj imajo tudi drugi invalidi (vojaški, vojni 
invalidi in invalidne osebe po določbah zakona o usposabljanju in zaposlo- 
vanju invalidnih oseb). 

28. člen: Sprašujemo se, ali so določbe usklajene z zakonom o usmerjenem 
izobraževanju? 

Dajemo konkreten predlog, da se črta predlagano besedilo drugega od- 
stavka 114. a člena. 

29. člen: Predlagamo, da se besedilo glasi: »Delavec ne sme uporabljati 
stroja, ki nima predpisanih varnostnih naprav«. 

30. člen: V samoupravnem splošnem aktu lahko določimo dela, ki jih ne 
smejo opravljati ženske. Psihofizične sposobnosti pa ugotavljajo za to pristoj- 
ni strokovni organi. Iz predlaganega besedila je razumeti, da v splošnem aktu 
določimo psihofizično sposobnost. Glede varstva žensk v zvezi z materinstvom 
pa menimo, da že dosedanji 123. člen zakona o delovnih razmerjih in predla- 
gana sprememba ne upošteva določil uredbe o delih, na katera ni mogoče raz- 
porejati žensk (Uradni list SRS, št. 12/76), ker so določena merila in postopek. 

34. člen: Smo za varianto, to je, zadnji odstavek tega člena naj se črta. 
35. člen: Bojimo se, da roka 30 dni v praksi ne bomo mogli izvajati oziro- 

ma spoštovati. Vezan je na roke (8 dni za vročitev vabila, če naslov ni znan 
— vročitev na poseben način, ne odzove se vabilu in podobno). 

Sicer pa menimo, da je določba o tem, da disciplinska komisija začne po- 
stopek, v nasprotju z določbo 202. člena zakona o združenem delu, ki določa 
»postopek se začne na zahtevo« itd. 

37. člen: V 153. a členu smo za varianto 6 mesecev. 
38. člen: Predlagamo, da se besedilo 156. a člena zakona o delovnih raz- 

merjih ne spreminja oziroma dopolnjuje. Hvala! 

Predsedujoči Jože Sedelšak: Besedo ima tovarišica Tanja Šareč, de- 
legatka s področja gospodarstva, 39. okoliš, Ljubljana-Vič-Rudnik. 

Tanja Šareč: Tovarišice in tovariši delegati! Do predlaganih spre- 
memb je prišlo zaradi številnih predlogov iz delovnih organizacij. Številne 
določbe sedaj veljavnega zakona so bile kritizirane predvsem v smeri, da za- 
kon ščiti slabe delavce. 

Če ocenjujemo, kako se predlogi delovnih organizacij odražajo v predla- 
ganih spremembah, lahko ugotovimo, da predlog zakona le previdno sledi na- 
kazanim zahtevam. Mnenja smo, da bi morali tolikšno skrb, kot jo posvečamo 
zaščiti delavca, izključno s pravicami, ki izhajajo iz dela, posvečati tudi dolž- 
nostim in krepitvi občutka odgovornosti do dela. 

Raziskovalne delovne organizacije si ne morejo predstavljati delo brez 
sodelovanja strokovnjakov s fakultet, kadar gre za raziskovalno delo po 74. 
členu zakona. Gre za dodatno zaposlovanje 1/3 polnega delovnega časa izključ- 
no delavcev raziskovalcev na ozkih specializiranih strokovnih področjih, ka- 
terih strokovno ni mogoče nadomestiti z nezaposlenimi osebami ali osebami, ki 
jih imajo v evidenci skupnosti za zaposlovanje. 

Ker zakon točno določa, v kakšnih primerih je mogoče skleniti delovno 
razmerje za eno tretjino polnega delovnega časa, pomeni zahteva po objav- 
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Ijanju teH del le administriranje, ki ne more pripeljati do cilja, ki naj bi bil v 
tem, da se dajejo nezaposlenim možnosti za delo. Zato menimo, da je objavlja- 
nje takih del vsakih 12 mesecev nepotrebno, ker ne more prinesti pričakovanih 
rezultatov. 

Nov predlagani 149. a člen določa rok 30 dni za začetek disciplinskega po- 
stopka. Navedeni rok je prekratek iz naslednjih razlogov. Kolektivni dopust, 
ki ga imajo številne delovne organizacije, je vzrok, da se disciplinska komisija 
v tem obdobju ne more sestati. Tudi navzočnost zunanjega člana ni vedno mo- 
goča oziroma jo ni mogoče zagotoviti po želji, še manj pa v kratkem roku. 

Predlagane spremembe 153. člena v prvem delu nakazujejo premik v 
smeri resnejšega odnosa do dela s tem, da določa, da mora delovna organizacija 
izreči ukrep o prenehanju delovnega razmerja za določene kršitve, ki so že sa- 
me po sebi težje vsebine, katerih težo pa po nepotrebnem omiljuje drugi od- 
stavek z vrsto olajševalnih okoliščin za delavca oziroma s preverjanjem, ali 
je zaradi navedenih kršitev prišlo do motenj, škode in podobno. Nedvomno so 
naštete kršitve v tem členu tako težke, da ne potrebujejo nobenih nadaljnjih 
izvajanj v smislu drugega odstavka. Zato predlagamo, da se ta črta, s čimer 
se bo zadostilo potrebi po zaostritvi delovne discipline in odnosa do dela. 

Varianta v 153. a členu naj se črta in naj ostane obdobje treh mesecev. 
Delegati so podprli predlagane ukrepe v smeri omejevanja pogodbenega 

dela, vključno z ukinitvijo sklepanja posebnih pogodb z upokojenci. 
Bili bi zelo nehumana družba, če bi verjeli v to, da smo za delavca, ki 

dela v slabih delovnih pogojih, storili vse, s tem da smo mu povečali število 
dni dopusta za 5, 10 ali tudi več dni. Delavcu smo dolžni nuditi take delovne 
pogoje, zaščito in varstvo pri delu oziroma izkoriščati možnost krajšega dnev- 
nega delovnega časa ob viru škodljivih vplivov, da bo njegovo zdravje zašči- 
teno v najvišji možni meri. 

Z vlaganji v humane delovne pogoje bomo storili mnogo več, kot pa če 
dajemo dodatne dneve dopusta in priznavamo beneficirano delovno dobo, ki jo 
mimogrede priznava le še malokatera država v Evropi. 

Spremembe, ki jih republiška zakonodaja ne more upoštevati zaradi si- 
stemskih določb zakona o združenem delu, ne bomo navajali, ker jih pač ni 
mogoče upoštevati. 

Predsedujoči Jože Sedelšak: Besedo ima tovariš Franc Gračner, de- 
legat s področja gospodarstva, 23. okoliš, Krško. 

Franc Gračner: Tovariš predsedujoči, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupina delegatov za Zbor združenega dela z gospodarskega področja, 
Posavje, je na seji obravnavala predlog za izdajo zakona o delovnih razmerjih 
z osnutkom zakona. Prav tako so o osnutku zakona razpravljali vsi trije zbori 
Skupščine občine Krško. Skupina delegatov in delegati zbora so sprejeli nasled- 
nja mnenja oziroma pripombe: 

K 3. členu: Inštitut delovne zmožnosti bi bilo potrebno v zakonu natan- 
čneje opredeliti. V praksi je še vedno precej nejasnosti o tem, še zlasti, kadar 
se z delom pridobljene delovne zmožnosti primerjajo s strokovno izobrazbo. 

K 7. členu: Varianta se ne sprejme. Dopolni naj se zadnji odstavek, tako 
da se glasi: »Kolikor delavci ne določijo števila pripravnikov v skladu z druž- 
benim dogovorom o kadrovski politiki v občini, skupščina občine določi število 
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in strukturo pripravnikov, s katerimi so delavci temeljne organizacije dolžni 
skleniti delovno razmerje«. 

K 11. členu: Začasna razporeditev delavcev. Postavlja se vprašanje, kako 
ukrepati v praksi tedaj, ko bi zaradi zmanjšanja obsega dela, pomanjkanja 
surovin, okvare strojev in podobno moral delavec delati v drugem tozdu več 
kot šest mesecev. 

K 20. členu: Varianta naj se sprejme. Določba naj dopušča možnost oprav- 
ljanja dela prek polnega delovnega časa, v izjemnih primerih tudi nad 30 ur 
na mesec s tem, da se te izredne primere precizira. 

K 114. a členu: Za urejanje vprašanj, ki jih obravnava ta člen, menimo, 
da ne bi bilo potrebno sprejemati posebnega samoupravnega splošnega akta, 
temveč da bi to področje urejal samoupravni splošni akt o delovnih razmerjih 
ali pa akt, ki ureja zadeve v zvezi z izobraževanjem kadrov. 

K 35. členu: Sprejme naj se varianta. 
K 36. členu: Varianta naj se ne sprejme. 
K 153. členu: Sprejme naj se varianta šest mesecev. 
K 171. a členu: V zadnjem obdobju je tudi v Sloveniji prisoten problem 

brezposelnosti. Ta zajema predvsem mlade kadre, ki prihajajo iz šol. Zaradi 
tega in še zaradi nekaterih drugih razlogov je že nekaj časa prisoten predlog, 
naj bi uvedli možnost predčasne starostne upokojitve tako moških kot žensk. 
Zato je vprašanje, ali bi bila zaradi takega stanja primerna predlagana zakon- 
ska določba. 

K 52. členu: Pri kazenskih določbah naj se denarne kazni ne določijo tudi 
z linearnimi zneski, pač pa z relativnimi, s tem da se upošteva povprečni do- 
hodek OZD ali povprečni osebni dohodek delavca. 

K 54. členu: Zakon naj določi 12-mesečni rok, do katerega morajo tozdi 
samoupravne splošne akte uskladiti z določbami zakona, računano od dneva, 
ko začne zakon veljati. Hvala lepa. 

Predsedujoči Jože Sedelšak: Hvala lepa. Besedo ima Ivan Kastrevc, 
delegat Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 16. okoliš, Maribor. 

Ivan Kastrevc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov 16. okoliša Maribor je obravnavala predlog za izdajo zako- 
na o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih z osnutkom 
zakona ter na podlagi široke razprave v organizacijah združenega dela, v or- 
ganih sindikata, telesih občinske skupščine ter skupinah delegatov sprejela na- 
slednja mnenja, pripombe in stališča. 

Skupina se v načelu strinja s predlaganimi spremembami, meni pa, da bo 
verjetno potrebno proučiti ter predlagati spremembe tudi v nekaterih drugih 
členih, ki sedaj niso zajeti, predstavljajo pa oviro pri urejanju delovnih raz- 
merij v samoupravnih organizacijah in skupnostih. Razen tega smo delegati v 
razpravi ugotovili, da so nekateri predlogi, zlasti predlog za spremembo oziro- 
ma skrajšanje rokov za varstvo pravic ter predlog za prenehanje delovnega 
razmerja zaradi več kot 5-dnevnega neopravičenega izostanka — brez postop- 
ka za ugotavljanje kršitve delovnih obveznosti, vezani na spremembo zakona 
o združenem delu. Zaradi tega bi kazalo te pobude proučiti in jih, če je to 
potrebno vključiti v predlog za spremembo zakona o združenem delu. 

Delegati se strinjamo s stališči in mnenji odborov za družbenoekonomske 
odnose in družbenopolitični sistem, zlasti še v zvezi z razporejanjem delavcev 
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v drugo temeljno organizacijo združenega dela. Skupina je mnenja, da bi bilo 
treba do priprave predloga zakona še proučiti vprašanje uresničevanja pra- 
vic in obveznosti delavca, ki bo prerazporejen v drugo delovno organizacijo. V 
zvezi s trajanjem oziroma dolžino delovnega časa je skupina mnenja, da bi v 
tistih delovnih organizacijah, kjer so pogoji dela izjemno težki (triizmensko 
delo, livarji, kovači in podobno), postopoma prišli k skrajševanju delovnega 
časa, vendar v obliki skrajševanja delovnega tedna, ne pa dnevnega delovne- 
ga časa. Sedanji 77. člen zakona o delovnih razmerjih sicer skrajševanje de- 
lovnega časa omogoča, vendar se delovne organizacije teh ugodnosti ne poslu- 
žujejo v celoti zaradi zapletenih administrativnih ovir. Zato skupina pred- 
laga, da se pristopi k izdelavi poglobljene analize tega vprašanja ter na pod- 
lagi ugotovitev pripravi ustrezna sprememba 77. člena zakona o delovnih raz- 
merjih. 

V široki razpravi, ki je potekala v Mariboru, so bile oblikovane številne, 
konkretne pripombe posameznih členov ter vrsta razmišljanj in mnenj stro- 
kovnih služb večjih delovnih organizacij, ki pri svojem delu ugotavljajo ne- 
katere probleme zaradi nejasnosti in nedorečenosti zakonskega besedila. Te 
pripombe se nanašajo zlasti na člene 7., 10., 11., 22., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 
46., 64., 81. in še nekatere, ki jih prilagamo v pisni obliki. V teh konkretnih 
pripombah so zajete tudi opredelitve glede variantnih predlogov. 

Predlagatelj naj vse pripombe prouči in po možnosti upošteva pri pripravi 
predloga zakona. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Kdo še želi besedo? (Nihče.) 
Zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep. 
1. Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije ugotavlja, da je predla- 

gatelj pri pripravi predloga za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o delovnih razmerjih z osnutkom zakona upošteval usmeritve zbora in 
predložil analizo o uresničevanju zakona o delovnih razmerjih. 

Analiza o uresničevanju zakona o delovnih razmerjih objektivno in celo- 
vito prikazuje stanje na področju delovnih razmerij in daje zadostno in kva- 
litetno podlago za razpravo o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih 
razmerjih. Na podlagi teh ugotovitev zbor sprejema predlog za izdajo zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih z osnutkom zakona. 

2. Predlog zakona o delovnih razmerjih naj pripravi Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije. Pri pripravi zakonskega predloga naj predlagatelj sklad- 
no s stališči delovnih teles Skupščine in zbora izhaja iz. načel, da je urejanje 
medsebojnih odnosov pravica in obveznost ter odgovornost delavcev samih in 
da naj zato zakon določi le načela in podlage za urejanje teh odnosov, med- 
tem ko naj samoupravna razmerja v združenem delu uresničujejo delavci po 
samoupravni poti. 

3. Ob pripravi predloga zakona naj predlagatelj ponovno prouči predla- 
gane rešitve v četrtem odstavku 7. člena. Število pripravnikov mora biti dolo- 
čeno v planskih dokumentih organizacij združenega dela, zato ni sprejemljivo, 
da bi občinske skupščine določale število in strukturo pripravnikov za posa- 
mezne organizacije združenega dela. Kolikor pa organizacije združenega dela 
ne bi izpolnile planskih dokumentov na področju kadrovskega načrtovanja 

števila pripravnikov, ima to lahko za posledico tudi izvajanje ukrepov 
družbenega varstva. Podrobno je potrebno proučiti tudi predvidene rešitve 
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v il. členu, kjer gre za nov delovno-pravni institut, ki ga je treba glede na to 
v zakonu natančneje opredeliti. . ' . . , 

4 Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj prouči m pri pripravi pred- 
loga zakona ustrezno upošteva tudi stališča Družbenopolitičnega zbora, pred- 
loge, stališča in pripombe delovnih teles Skupščine in zbora ter pripombe in 
predloge delegatov v razpravi na seji zbora. 

Zeli kdo razpravljati o predlogu sklepa? (Nihče.) Prehajamo na glaso- 
vanje^^ ^ predlagani sklep, naj prosim glasuje! (134 delegatov glasuje 

za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je predlagani sklep soglasno sprejet. 
Od Družbenopolitičnega zbora še nismo dobili obvestila m bomo kasneje 

ugotovili, ali je sklep v skladu s stališči Družbenopolitičnega zbora. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na predlog za iz- 
dajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in zavaro- 
vanju za primer brezposelnosti z osnutkom zakona, ki ga je Skupščini SR Slo- 
venije predložil v obravnavo Izvršni svet Skupščine. 

Predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona je bil objavljen v Poročeval- 
cu št. 1/82. K predlogu za izdajo zakona ste prejeli stališča Republiškega sveta 
Zveze sindikatov Slovenije in Republiške konference Socialistične zveze de- 
lovnega ljudstva Slovenije in stališča Izvršnega odbora Republiške konferen- 
ce Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije. 

Predlog za izdajo z osnutkom zakona obravnava tudi Družbenopolitični 
zbor na podlagi 72. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije kot zainteresirani 
zbor. O stališčih tega zbora bomo obveščeni kasneje. 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Da.) Besedo ima Ana Popovic, 
namestnica predsednika Republiškega komiteja za delo. 

Ana Popovič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Razlogi za delno spremembo zakona o zaposlovanju in zavarovanju za P"mer 
brezposelnosti izhajajo iz usmeritev temeljnih planskih aktov, družbenih o- 
govorov in samoupravnih sporazumov, ki opredeljujejo na dopolnjenih osno- 
vah celotno politiko socialne varnosti delovnih ljudi. Prav tako nas k spre- 
membam in dopolnitvam zakonodaje na tem področju navaja ocena, da je z 
uveljavljanjem aktivnejših oblik socialne varnosti pri zaposlovanju Potrebna 
večja motiviranost delavcev za čimprejšnjo zaposlitev, skladno s potrebami 
združenega dela. 

Predlagane spremembe zato sledijo spremenjenim družbenoekonomskim 
pogojem, hkrati pa tudi težijo k odpravljanju nekaterih nesorazmerij v druž- 
beni praksi. Tako opredeljeni cilji predloga za izdajo zakona ne spreminjajo 
temeljnih načel republiškega zakona na tem področju. 

V predloženem gradivu predlagamo, da se spremenijo oziroma dopolnijo 
določila, ki urejajo višino najmanjšega in najvišjega denarnega nadomestila 
oziroma denarne pomoči, čas trajanja in valorizacijo dajatev, pravice priprav- 
nikov do prejemanja dajatev za čas brezposelnosti, pooblastilo Zvezi skupnosti 
za zaposlovanje SR Slovenije, da predpiše enotne kriterije za prenehanje da- 
jatev v primerih neupravičenih odklonitev zaposlitev. Poleg tega predlagamo 
manjše spremembe tudi glede določitve starosti brezposelne, osebe, do kdaj 
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je delovno zmožna, in časovno uskladitev rokov za prijavo breposelnosti skup- 
nostim za zaposlovanje z rokom za vložitev zahtevka za denarno nadomestilo. 

Dosedanja odmera denarnih nadomestil za primer brezposelnosti ter tra- 
janje njihovega prejemanja ni bila v celoti naravnana k ciljem produktivnega 
zaposlovanja po planskih dokumentih. Ta načelno sprejeta ocena v dosedanji 
razpravi o predlogu za izdajo zakona ni v celoti podprla predlaganih rešitev 
v osnutku zakona. Razprava, ki so jo o teh vprašanjih organizirali Sindikati 
Zveza socialistične mladine Slovenije in telesa Republiške konference Sociali- 
stične zveze delovnega ljudstva, je opozorila, da bo predlagane rešitve po- 
trebno še nadalje proučevati in dopolnjevati. Za pripravo predloga zakona je 
potrebna jasna opredelitev, ali pri določanju spodnje meje denarnega nado- 
mestila izpeljemo že sprejeto načelo na področju socialne politike, da nobeno 
nadomestilo ne more biti enako prejemku delavca, ki dela, ali pa stališče ki 
se je izoblikovalo v dosedanji razpravi o tem zakonu in ki ga povzema v svo- 
jih stališčih Izvršni odbor Predsedstva Republiške konference Socialistične 
zveze delovnega ljudstva, da naj nadomestilo ne presega prejemkov delavca, 
ki dela. Slednje načelo bi pomenilo zahtevo izenačevanja višine denarnega na- 
domestila s prejemki delavcev, ki delajo. 

V razpravi so bili podprti predlogi, da se valorizacija sedanjih nadomestil 
in denarnih pomoči ne bi več določala v skladu z gibanjem življenjskih stro- 
škov, ampak v skladu z gibanjem osebnih dohodkov. 

V razpravi so bile različne ocene tudi glede predloga za pravico do 3-me- 
sečnega denarnega nadomestila za tiste pripravnike, ki opravljajo pripravni- 
ško delo manj kot 9 mesecev in ostanejo brez delovnega razmerja po uspešno 
končanem pripravništvu. 

Opozorila, dana v razpravi, zlasti v delovnih telesih Republiške konference 
Socialistične zveze delovnega ljudstva, bo potrebno ob pripravljanju predloga 
temeljito proučiti in poiskati rešitve, ki bodo spodbujale tako mlade delavce 
kot delavce v organizacijah združenega dela, da združijo svoje delo v delovno 
Razmerje za nedoločen čas. Toda tudi tu je potrebna načelna usmeritev, ki nam 
jo da Skupščina SR Slovenije, ali je primerno iz utemeljitev, navedenih v gra- 
divu, zajeti v krog upravičencev do nadomestila tudi pripravnike, ki oprav- 
ljajo pripravniško delo le 6 mesecev, torej manj kot je s splošno določbo zakona 
določena spodnja meja trajanja, delovne dobe za pridobitev teh pravic. 

Predlagatelj se pridružuje vsem jasno postavljenim usmeritvam glede po- 
trebe po hitrejšem in bolj učinkovitem zagotavljanju pogojev za uspešno vklju- 
čevanje mladih v delovno razmerje za nedoločen čas. Razširitev pravice nado- 
mestila tudi na te pripravnike pa po mnenju predlagatelja dodatno varuje 
njihov socialni položaj za primer, ko kljub naporom v nakazanih smereh v 
sedanjih družbenoekonomskih pogojih ne bodo uspeli takoj pridobiti pravico 
dela za nedoločen čas. Pri tem se zastavlja vprašanje, ali socialno varnost teh 
mladih ljudi zagotavljati znotraj sistema socialnega skrbstva in otroškega 
varstva, ali znotraj skupnosti za zaposlovanje, ki je prav tako sestavni del 
skupnosti socialnega varstva. 

Zaradi nejasnosti glede opredelitve delovne zmožnosti in zato ker je do- 
ločitev kriterijev glede ustrezne zaposlitve več ali manj strokovnega značaja 
vendar tudi odraz politike zaposlovanja, naj po predlogu Zveza skupnosti za 
zaposlovanje SR Slovenije določi enotne kriterije, po katerih se ugotavlja 
ustreznost oziroma neustreznost ponuđene zaposlitve, s čimer je povezano tudi 
trajanje pravic za čas brezposelnosti. 
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Tovarišice in tovariši! Tudi za ta predlog je Zveza sindikatov Slovenije or- 
ganizirala razpravo, pomisleke ter dodatne pobude pa strnila na seji Predsed- 
stva Republiškega sveta. V razpravo o tem predlogu so bile aktivno vključene 
tudi druge družbenopolitične organizacije, zlasti Zveza socialistične mladine in 
Republiška konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva. 

V vseh teh razpravah je aktivno sodeloval tudi predlagatelj po svojih 
predstavnikih. Mnenja in stališča je strnil Izvršni odbor Predsedstva Republiš- 
ke konference Socialstične zveze delovnega ljudstva in jih predložil zborom 
Skupščine SR Slovenije za današnjo razpravo. Na podlagi teh stališč ter današ- 
nje razprave na zborih Skupščine SR Slovenije bo Izvršni svet pripravljal pred- 
log zakona v najtesnejšem sodelovanju z družbenopolitičnimi organizacijami 
in predlagal predlog zakona za obravnavo v Skupščini šele tedaj, ko bodo v 
celoti dosežene enotne ocene in stališča o primernosti teh sprememb in dopol- 
nil ter o načinu reševanja skupno ugotovljenih vprašanj, ki so zajeta v predlogu 
za izdajo osnutka. 

V imenu Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije predlagam, da po raz- 
pravi sprejmete predloženi predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnit- 
vah zakona o zaposlovanju za primer brezposelnosti z osnutkom zakona. Hvala 
lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala. Želijo poročevalci delovnih teles 
besedo? (Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo. Mogoče bi bilo dobro poudariti t o. kar je tovarišica 
Popovičeva sicer že povedala o zapletih glede tega zakona, in sicer da usme- 
ritev in obljubo Izvršnega sveta sprejemamo in podpiramo, tako da bo predlog 
zakona dejansko nastajal v tesnem sodelovanju z družbenopolitičnimi organiza- 
cijami in da bo oblikovan in predložen Skupščini šele takrat, ko bodo vsa ta 
vprašanja enotno urejena. 

Besedo ima tovariš Vladimir Rosina, delegat Zbora združenega dela za so- 
cialno-zdravstveno področje, 9. okoliš, Celje. 

Vladimir Rosina: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delega- 
ti! Tudi k temu predlogu za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti ima naša delegacija 
dve pripombi. ... 

Pravico do denarnega nadomestila med brezposelnostjo naj bi imeli tudi 
pripravniki, ki so sklenili delovno razmerje za določen čas in ki so uspešno 
opravili pripravniško dobo. Ze v razpravi pri 5. točki današnjega dnevnega re- 
da smo podprli obveznost zaposlovanja pripravnikov. Pri tem smo izrazili tudi 
predvidevanja, da bo v veliki večini prišlo do primerov zaposlovanja priprav- 
nikov za določen čas, torej le za čas pripravniške dobe, nato pa bodo zopet ne- 
zaposleni. 

Naša zahteva je, naj bi zakon predvideval pravico do denarnega nadome- 
stila med brezposelnostjo tudi zaradi takšnega vzroka. Pri tem predlagamo še to, 
da bi bilo dobro pripraviti oceno, koliko bo takšnih primerov in ali je to novost 
Skupnost za zaposlovanje predvidevala pri načrtovanju sredstev za denarna na- 
domestila med brezposelnostjo. 

Druga naša pripomba se nanaša na izdelavo enotnih kriterijev za prene- 
hanje dajatev v primerih neupravičenih odklonitev zaposlitve, za katere je po- 
oblaščena Zveza skupnosti za zaposlovanje SR Slovenije. Menimo, da bi morali 
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biti ti kriteriji nekoliko bolj zaostreni. Tako bi na primer moralo šteti, da je 
bila zaposlitev neupravičeno odklonjena, četudi popolnoma ne ustreza stopnji 
izobrazbe nezaposlenega, ampak naj bi bila mogoče za eno stopnjo nižja. Če je 
oseba sama zainteresirana, da se zaposli, si bo tudi sama iskala zaposlitev, ki 
ne bo popolnoma ustrezala stopnji njene izobrazbe. Zato menimo, da bi nezapo- 
slene osebe v takih primerih morale sprejemati tudi takšno ponujeno zapo- 
slitev, ne pa raje čakati na popolnoma ustrezno zaposlitev. 

Predsednik Emil Tomažič: Besedo ima tovariš Tomaž Možina, dele- 
gat Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 21. okoliš, Novo mesto. 

Tomaž Možina: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupine delegatov iz Novega mesta so na sejah dne 4. in 5. marca 1982 obliko- 
vale naslednje pripombe k predlogu za izdajo zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti. Pri- 
pombe se nanašajo na spremembo zakona in na veljavni zakon. 

1. Predvidene spremembe obravnavajo samo IV. poglavje zakona — zava- 
rovanje za primer brezposelnosti, ki bi ga bilo potrebno kompleksneje spreme- 
niti in uskladiti z ostalimi predpisi. Ze sama definicija brezposelne osebe ne 
ustreza, ker ni usklajena z družbenim dogovorom o merilih za zagotavljanje 
podatkov o brezposelnih (Uradni list SFRJ, št. 58/80). V praksi se 21. člen ve- 
ljavnega zakona ne izvaja. 

2. Pri naštevanju pravic iz naslova brezposelnosti je v 22. členu všteta tudi 
pravica do zdravstvenega varstva, ki pa v bistvu ni pravica iz naslova brez- 
poselnosti, ker ima to pravico vsak občan in izhaja iz zakona o zdravstvenem 
varstvu — 10. alinea 3. točke 46. člena. Sedaj je Zdravstvena skupnost plačnik 
za vse vrste zdravstvenega zavarovanja, zato to ni več stvar tega zakona. 

3. Pri pravicah pa niso navedene pravice do zavarovanja po 218. členu za- 
kona o združenem delu oziroma po 24. členu Skupnosti pokojninskega in in- 
validskega zavarovanja, ki neposredno zadeva tako delo kot sredstva skupnosti 
za zaposlovanje. 

4. Zakon v 23. členu navaja osebe, ki pridobijo pravico do denarnega na- 
domestila, pri tem pa nikjer izrecno ne omenja pravic udeležencev mladinskih 
delovnih akcij, ki jih vsebuje družbeni dogovor o mladinskih delovnih akcijah 
za obdobje 1981—1985 (Uradni list SRS, št. 18/81). 

V drugem odstavku istega člena se nam ne zdi umestna upravičenost do 
denarnega nadomestila za tiste brezposelne osebe, ki ne glede na lastno krivdo 
ali voljo pridobijo to pravico, če jim preneha delovno razmerje iz zdravstvenih 
razlogov. Upravičenost do prenehanja delovnega razmerja iz zdravstvenih raz- 
logov ugotavljajo za to pooblaščene in strokovno usposobljene komisije in če 
te ugotovijo nezmožnost oziroma delno nezmožnost, se taki delavci obravnava- 
jo po drugih predpisih. Če pa gre pri tem za nego družinskega člana, to vseka- 
kor ne more biti dovolj tehten razlog za pridobitev pravice do denarnega na- 
domestila, kajti če je tako, potem bomo ob zadostni informiranosti kmalu lahko 
porabili vsa sredstva za take primere. 

V tem členu je novost tudi pripravništvo, ki pa po našem mnenju ni do- 
volj precizirano. V dopolnjenem 23. členu in 27. členu namreč govorimo najprej 
o uspešno končanem pripravništvu, potem pa o opravljenem strokovnem izpitu. 
Vprašanje je, kaj pomeni uspešno končano pripravništvo, če vemo, da strokovni 
izpit ni potreben v vseh panogah. Pri tem bi bilo nujno poudariti tudi obveznost 
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opravljenega pripravništva po posebnem pripravniškem programu, ker se nam 
lahko sicer pripravništva kaj kmalu spremenijo v delovna razmerja za dolo- 
čen čas, ne da bi pri tem pripravnika dejansko pripravili za samostojno delo 
v svoji stroki. Vprašanje je tudi, ali gre tu za delo s polnim delovnim časom 
ali ne. 

Naslednje vprašanje pa je, kakšna je osnova za izračun denarnega nado- 
mestila, če je le-ta vzeta iz preteklega leta. 

5. V 25. členu so navedeni odstotki, ki pripadajo upravičencu na družin- 
skega člana. Menimo, da je le odmera denarnega nadomestila za upravičenca 
kategorija, ki izhaja iz dela in da je dodatek na družinskega člana socialna ka- 
tegorija, za izračun katere naj bi jemali isto osnovo, na primer zajamčeni oseb- 
ni dohodek. 

6. Pri dopolnitvah 29. člena se nam zdi umestno, da bi dopolnili 7. alineo z 
naslednjim besedilom: »ali iz velike malomarnosti ne izvršuje obveznosti, ki jih 
je prevzel, ko se je vključil v pripravo za zaposlitev«. Po zakonu izgubi delavec 
v tem primeru vse pravice v zvezi s pripravo, kar pa ne vključuje denarnih 
nadomestil. 

Nadalje predlagamo novo alineo z naslednjim besedilom: »— če kot alko- 
holik odkloni zdravljenje v pristojni ustanovi«. V zvezi s predlagano alineo smo 
imeli v praksi že nekajkrat primere, ko so samoupravni organi odločili v smislu 
predlaganega. 

7. V razpravi k delovnemu gradivu sprememb zakona in v predlogu Zve- 
ze skupnosti za zaposlovanje je bil že predlagan institut enkratne pomoči v ob- 
liki kredita, ki ga poznajo zakoni drugih republik. Ne vidimo razloga, zakaj 
naj bi naša republika to določilo izpustila, če je iz prakse drugih republik in 
pokrajin očitno, da je ta institut umesten. 

8. Enako kot IV. poglavje bi bilo potrebno spremeniti tudi V. poglavje — 
Uveljavljanje pravic. Potrebno bi bilo vnesti dvostopenjski postopek v Skupno- 
sti za zaposlovanje, ki je v statutih skupnosti že obdelan. Prav tako bi bilo po- 
trebno določiti tudi krajevno pristojnost pri uveljavljanju pravic do denarnih 
dajatev za brezposelnost. Pri tem je nujno potrebno poenostaviti postopek v 
okviru SR Slovenije, kjer se sredstva solidarnostno prelivajo in ni refundacij, 
zaradi česar je prav vseeno, pri kateri skupnosti se prijavi in uveljavlja pra- 
vice, če odločamo po istem predpisu in v okviru skupnih sredstev. 

Pripombo imamo tudi k drugemu odstavku 40. člena, ki pravi, da pristojni 
organ izda o zahtevi odločbo. O tej terminologiji je bil že dostikrat govor na 
seminarjih in tudi napisano v različni literaturi. Obveljalo je stališče, da izdaja- 
jo odločbe upravni organi, samoupravni organi pa sprejemajo in izdajajo sklepe. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Besedo ima Imre Varju, dele- 
gat za gospodarsko področje, 17. okoliš, Ptuj. 

Imre Varju: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Naša 
skupina delegatov je na seji 8. marca 1982 obravnavala predlog za izdajo zako- 
na o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in zavarovanju za pri- 
mer brezposelnih z osnutkom zakona ter po razpravi oblikovala naslednjo pri- 
pombo. 

Denarno- nadomestilo za čas brezposelnosti zagotavljamo delavcem, ki so 
brez lastne krivde ostali brez dela in izpolnjujejo z zakonom določene pogoje. 
Menimo, da bi se kot poseben pogoj moral v zakon vnesti tudi cenzus na dru- 
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žinskega člana, na primer povprečni osebni dohodek na zaposlenega v pretek- 
lem letu. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Besedo ima tovariš Zdravko 
Gruden, delegat Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 11. oko- 
liš, Kranj. 

Zdravko Gruden: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Naša skupina delegatov ima določene pripombe k predlogu za izdajo za- 
kona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in zavarovanju za 
primer brezposelnosti. Razdelili smo jih v dve skupini, in sicer na pripombe, ki 
se nanašajo na osnutek zakona in na pripombe, ki se nanašajo na določila 
sedaj veljavnega zakona, pa jih predlagatelj ne spreminja. 

1. Drugi odstavek 1. člena osnutka zakona naj se glasi: »Pogoj za prido- 
bitev te pravice je, da se prijavi skupnosti za zaposlovanje in zahteva denar- 
no nadomestilo najkasneje v 30 dneh po prenehanju delovnega razmerja ozi- 
roma ko preneha opravljati samostojno osebno delo.« 

Smotrno je, da se na rok priglasitve brezposelnosti pri skupnosti veže tu- 
di rok vložitve zahtevka za denarno nadomestilo. To naj bo tudi rok, po kate- 
rem oseba ne more več uveljavljati pravic iz zavarovanja za primer brez- 
poselnosti. 

2. V 2. členu naj se besedilo »in ne višje od povprečnega osebnega do- 
hodka delavcev v SR Sloveniji v tekočem letu« spremeni tako, da se glasi: »ne 
višje od povprečnega osebnega dohodka delavcev v SR Sloveniji v preteklem 
koledarskem letu.« 

Podatki o povprečnih osebnih dohodkih za tekoče leto so znani šele v apri- 
lu oziroma maju naslednjega leta. Zato bi sprejem take rešitve pomenil obilo 
dodatnega dela, ker bi morali naknadno izplačevati razlike vsem tistim, ki jim 
je bilo zaradi neznanega podatka o višini povprečnih osebnih dohodkov izpla- 
čano prenizko denarno nadomestilo. Se težje pa bi bilo verjetno izterjati zne- 
ske, ki so bili izplačani v višini, ki je presegla višino povprečnega osebnega 
dohodka tekočega leta. 

V razmislek pa predlagamo, da se kot osnova za določitev zgornje meje 
višine denarnega nadomestila lahko vzame povprečni osebni dohodek za pre- 
teklo leto, povečan za odstotek planiranega porasta osebnih dohodkov v repu- 
bliki za tekoče leto. A 

3. V 8. členu osnutka zakona naj se opredeli, na kakšen način se uskladijo 
z novimi določili zakona pravice tistih upravičencev do denarnega nadomesti- 
la oziroma denarne pomoči, ki ob uveljavitvi zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti uživajo 
pravice po sedaj veljavnih predpisih, pa niso dopolnili 55 oziroma 60 let sta- 
rosti. 

Predlagamo tudi naslednje spremembe in dopolnitve sedaj veljavnega 
zakona: 

1. Konkretne spremembe 21. člena ne navajamo, pač pa predlagamo, naj 
se opredelitev statusa brezposelne osebe uskladi z družbenim dogovorom o me- 
rilih za zagotavljanje podatkov o nezaposlenih osebah — Uradni list SFRJ 
58/80. 

2. V 22. členu naj se pri naštevanju pravic razmisli o tem, da se pravica 
do zdravstvenega varstva uresničuje po predpisih, ki urejajo to področje. Iz 



74. seja 193 

tega lahko sklepamo, da to ni pravica, ki izhaja iz zavarovanja za primer brez- 
poselnosti, ampak je to pravica iz zakona o zdravstvenem varstvu oziroma gre 
za zagotavljanje pravic do zdravstvenega varstva, ne pa zagotavljanje pravic za 
primer brezposelnosti. Pač pa naj se izven zakona uredi način za izvajanje do- 
ločila desete alinee 3. točke 46. člena zakona o zdravstvenem varstvu. 

Statut Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR Slove- 
niji v 305. členu v povezavi z 22. členom določa obveznost skupnosti za zapo- 
slovanje glede pokojninskega zavarovanja za določen krog brezposelnih oseb. 
Zakon o zaposlovanju te pravice oziroma obveznosti ne opredeljuje. Menimo, 
da je to potrebno urediti glede na znano situacijo, na primer možnost preneha- 
nja delovanja delovne organizacije. 

3. V drugem odstavku 23. člena naj se izpustijo besede »iz zdravstvenih 
razlogov«. Naša zakonodaja ne pozna načina prenehanja delovnega razmer- 
ja iz zdravstvenih razlogov. Če pa nekdo preneha z delom, ker meni, da ga 
zaradi zdravstvenega stanja ne more opravljati, pa gre za njegovo željo oziro- 
ma voljo, bi bilo organu, ki odloča o priznanju pravice do denarnega nadome- 
stila, brez izvedeniških mnenj izredno težko ugotavljati upravičenost take- 
ga prenehanja. 

4. Predlagamo, da se razmisli o vsebini določila tretjega odstavka 27. čle- 
na. V začetku leta so bili namreč na področju otroškega varstva sprejeti pra- 
vilniki, ki zožujejo pravice brezposelnih oseb za primer nosečnosti oziroma po- 
rodniškega dopusta. Tako upravičenkam do denarnih dajatev v primeru za- 
časne brezposelnosti ne pripadajo za čas poroda nikakršne pravice. S tem se 
podaljšuje čas prejemanja denarnih dajatev iz sredstev skupnosti za zapo- 
slovanje. 

5. 28. člen naj se na novo glasi: »Denarno nadomestilo gre osebi od prvega 
dne, ko ji preneha delovno razmerje, če se priglasi skupnosti za zaposlovanje 
in zahteva denarno nadomestilo v 30 dneh od dneva prenehanja delovnega 
razmerja, določenega z dokončnim oziroma pravnomočnim sklepom o prene- 
hanju delovnega razmerja.« 

9. Drugi odstavek 28. člena naj se črta. 
Glede na to, da smo v svojih pripombah opisali pomankljivosti predlaga- 

nih sprememb, menimo, da je potrebno opredeliti, na kakšen način se z no- 
vimi določili zakona uskladijo pravice tistih upravičencev do denarnega na- 
domestila oziroma denarne pomoči, ki ob uveljavitvi tega zakona uživajo 
pravice po sedaj veljavnih predpisih. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Kdo še želi razpravljati? 
(Nihče.) Če ne želi nihče, potem predlagam, da prekinemo to točko dnevnega 
reda. Napovedal sem že stališča Družbenopolitičnega zbora, ki pa jih še nismo 
dobili. Glede na to, da tam razprava o tej točki dnevnega reda še teče, se bomo 
vrnili na to točko dnevnega reda, ko bomo prejeli stališča Družbenopolitič- 
nega zbora. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na predlog za iz- 
dajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o upravnih taksah z osnut- 
kom zakona, ki ga je predložil v obravnavo Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije. 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Vprašujem poročevalce 
delovnih teles, če želijo besedo? (Ne želijo.) 

13 
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Pričenjam razpravo. Besedo ima Aleš Smit, delegat Zbora združenega dela 
za področje gospodarstva, 13. okoliš, Radovljica. 

Aleš Š m i t : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Naša 
delegacija je med drugim obravnavala tudi predlog za izdajo zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o upravnih taksah in ima naslednje pripombe 
in predloge. 

Predlagamo, da se v tarifni številki 8. — taksa za orožni list — spremeni 
tako, da so oproščeni te takse poklicni lovski, ribiški in naravovarstveni čuva- 
ji, ki potrebujejo orožje za opravljanje svoje službe. V naši občini imamo prek 
20 takih poklicnih čuvajev, ki si morajo lovsko in drugo orožje sami nabaviti in 
z njim opravljajo službene dolžnosti. Take primere imajo vse občine v Slove- 
niji. Možnost iz zakona o posesti in nošenju orožja, in sicer, da čuvajem na- 
bavi orožje delovna organizacija ali društvo in le-ta plača ali pa je oproščena 
takse za orožni list, ne pride v poštev, ker se je pokazalo bolj gospodarno, da 
čuvaj nabavi lastno orožje, ker ga tako bolje vzdržuje, od delovne organiza- 
cije pa dobiva za obrabnino ustrezno odškodnino. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala. Besedo ima tovariš Griša Nagy, 
delegat s področja državnih organov, 1. okoliš, Ljubljana-Center. 

Griša Nagy: Naša delegacija podpira predlog za izdajo zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o upravnih taksah z osnutkom zakona, ima pa 
določene pripombe k VI. poglavju, in sicer pri gradbenih taksah. 

Na kratko bi povedal, da se predlagatelj omejuje na besedilo, ki je bilo 
prepisano iz zvezne zakonodaje, v Sloveniji pa smo to z republiškimi akti dru- 
gače uredili. 

Predlagamo, da bi taksno tarifo 30 spremenili v besedilu tako, da gre za 
akt, s katerim se izdaja lokacijsko dovoljenje, ker ne gre samo za lokacijo 
gradbenega objekta. 

Prav tako naj se prouči taksno tarifo 31, ker je bil protokol o regulaciji in 
gradbeni črti odpravljen v letu 1967, ko je stopil v veljavo zakon o urbanistič- 
nem planiranju. Takrat smo odpravili zakon o graditvi objektov, ki je določal 
gradbene načrte, gradbene okoliše in regulacijske linije. Tako je treba celotno 
tarifo izpustiti ali pa določiti tarifo za zakoličenje objekta, kar pa predpisuje 
zakon o lokacijah in lokacijskem dovoljenju. Mislim, da se to ponavlja, saj ti 
predlogi niso bili upoštevani pri spremembah zakona v letu 1978. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Kdo še želi besedo? (Nihče.) 
Če ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo. 

Zboru predlagam, da sprejme naslednji sklep: 
1. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uprav- 

nih taksah z osnutkom zakona se sprejme. 
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
Pri pripravi predloga zakona naj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pro- 

uči in ustrezno upošteva pripombe in stališča delovnih teles zbora in Skupščine 
ter pripombe in predloge, dane v razpravi na seji zbora. 

Zeli kdo o tako oblikovanem predlogu sklepa razpravljati? (Nihče.) 
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Prehajamo na glasovanje! Kdor je za predlagani sklep, naj prosim gla- 
suje! (126 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Dva delegata.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na predlog ugoto- 
vitev, priporočil in sklepov za izvajanje zakonov s področja kmetijstva, ki ga je 
predložila skupina delegatov za pripravo sklepov zborov ob obravnavi poročila 
o izvajanju zakonov s področja kmetijstva. 

K tej točki ste prejeli osnutek poročila o javni razpravi o izvajanju kme- 
tijske zakonodaje Predsedstva Republiške konference Socialistične zveze de- 
lovnega ljudstva Slovenije in kasneje predlog poročila, poročilo Izvršnega 
sveta o posledicah prenehanja veljavnosti besedila na koncu drugega od- 
stavka in tretjega odstavka 17. člena zakona o starostnem zavarovanju kmetov, 
ki je bilo objavljeno v Poročevalcu št. 4/82, informacijo o javni razpravi o 
predlogu zakona o davkih občanov Republiške konference Socialistične zveze 
delovnega ljudstva Slovenije, dopis Izvršnega sveta v zvezi s predlogom za- 
kona o davkih občanov in mnenje Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k 
predlogu ugotovitev, priporočil in sklepov za izvajanje zakonov s področja 
kmetijstva. 

K tej točki ste prejeli tudi poročilo o izvedbi jesenske in o pripravah na 
spomladansko setev Republiškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in pre- 
hrano in danes ugotovitve, predloge in sklepe Izvršnega sveta k temu poro- 
čilu. Tako bomo ob obravnavi akta o izvajanju zakonov s področja kmetijstva 
posvetili posebno pozornost tudi pripravam na spomladansko setev. Ob tem 
naj vas spomnim, da je Zbor združenega dela že v preteklem letu posvetil setvi 
posebno pozornost. S sklepom je bilo priporočeno vsem odgovornim nosilcem, 
da glede setve sprejemajo ustrezne ukrepe. 

Na današnji seji zbora je navzoča skupina delegatov za pripravo sklepov 
zborov ob obravnavi poročila o izvajanju zakonov s področja kmetijstva. Sprem- 
ljala bo razpravo in po končani razpravi predlagala zboru morebitne spre- 
membe in dopolnitve k predlogu ugotovitev, priporočil in sklepov, ki ste jih že 
prejeli. 

Zeli predstavnik skupine delegatov besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Franc 
Krabonja, predstavnik skupine delegatov. 

Franc Krabonja: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov, ki so jo vsi trije zbori te Skupščine imenovali za pripravo 
sklepov zborov ob obravnavi poročila o izvajanju zakonov s področja kmetij- 
stva, se je doslej sestala trikrat. Na prvi seji je skupina obravnavala osnutek 
ugotovitev, priporočil in sklepov za izvajanje zakonov s področja kmetijstva. 
Po široki razpravi je skupina na 2. seji določila besedilo predloga ugotovitev, 
priporočil in sklepov za izvajanje zakonov s področja kmetijstva. Predlog teh 
ugotovitev, priporočil in sklepov ste delegati že prejeli. 

Po pripravi predloga ugotovitev, priporočil in sklepov je Republiška kon- 
ferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije poslala predlog po- 
ročila o javni razpravi o izvajanju kmetijske zakonodaje. Ker je skupina ob 
pripravi predloga ugotovitev, priporočil in sklepov razpolagala z osnutkom 
poročila o javni razpravi o izvajanju kmetijske zakonodaje in ker so v pred- 
logu poročila o javni razpravi nekatere nove ugotovitve, je skupina sklenila, 

13« 
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da predlaga nekatere spremembe in dopolnitve predloga ugotovitev, priporočil 
in sklepov zaizvajanje zakonov s področja kmetijstva. Pri tem je skupina 
oblikovala tudi nekaj redakcijskih izboljšav osnovnega besedila. 

Predsednik Emil Tomažič: Predlagam, da delegati vzamete ta do- 
kument v roke in sledite spremembam, o katerih bo tovariš Krabonja poročal. 

Franc Krabonja: 1. Skupina predlaga, da se v 6. vrsti prvega od- 
stavka prvega poglavja za besedama »kmetijstva v« dodasta besedi »necelo- 
vitosti in«. Skupina meni, da je potrebno tudi oceniti, ali gre za necelovitost 
normativnih rešitev. 

2. V 6. vrsti drugega odstavka I. poglavja naj se beseda »akcijski« nado- 
mesti z »delovni«. Tu gre za redakcijsko spremembo. 

3. V 5. vrsti petega odstavka I. poglavja na strani 2 naj se črta beseda 
»kompleksnih«, za besedo »programov« pa naj se dodajo besede »nalog, potreb- 
nih za izvajanje zakonov in samoupravnih aktov v skladu s sprejeto politiko, 
prilagojeno konkretnim razmeram in potrebam«. Gre za redakcijsko izbolj- 
šavo besedila. 

4. Za petim odstavkom I. poglavja se doda nov 6. odstavek, ki se glasi: 
»Posebej so za uresničitev najpomembnejših razvojnih in drugih nalog na tem 
področju pomembni ukrepi ekonomske politike, ki morajo uveljaviti ekonom- 
ske kriterije gospodarjenja tudi v kmetijstvu in ga z večjo veljavo tržnih za- 
konitosti usposobiti, usmeriti in spodbuditi v proizvodnjo za domače in tuje 
tržišče. Napori za pridobivanje dohodka na osnovi tržne proizvodnje bodo 
morali okrepiti in postaviti na trajnejše osnove proizvodne in druge vezi med 
družbeno kmetijsko proizvodnjo in zasebnim kmetom ter prek zadružnika ali 
kooperacije na samoupravnem produkcijskem odnosu z združevanjem dela, 
sredstev in zemlje ekonomsko okrepiti kmetijstvo in s tem hitreje odpravljati 
oviro, ki jo za intenzivno tržno kmetijsko proizvodnjo predstavlja razdroblje- 
nost zemljišč, ne da bi posegali v lastninska razmerja.« 

Skupina meni, da je potrebno poleg normativne ureditve uveljaviti tudi 
ekonomske kriterije gospodarjenja v kmetijstvu. Pri tem je potrebno težiti 
k usposabljanju, usmerjanju in spodbujanju kmetijske proizvodnje za domači 
trg in za izvoz. Prav tako je potrebno na trajnih osnovah krepiti proizvodne in 
druge vezi med družbeno kmetijsko proizvodnjo in zasebnim kmetom. Posebno 
pozornost je treba nameniti tudi zadružništvu ter kooperaciji, pri tem pa po- 
speševati združevanje dela, sredstev in zemlje. 

5. V 3. vrsti prve točke priporočil in sklepov na strani 3 se črta beseda 
»dolgoročne«, dodajo pa se besede »ustrezne in trajnejše«. Gre za redakcijsko 
izboljšavo besedila. 

6. Skupina predlaga, da se v 13. vrsti 1. točke priporočil in sklepov na 
strani 3 črtajo besede »sprejmejo akcijske programe, v katerih«, doda pa se 
naslednje besedilo: »v svojo delovno usmeritev in programe zajamejo tudi na- 
loge, s katerimi«. Tu gre ravno tako za redakcijsko izboljšavo besedila. 

7. Zadnji odstavek 1. točke priporočil in sklepov na strani 3 naj se spre- 
meni tako, da se glasi: »Hkrati naj zagotovijo spremljanje in odgovornost za 
izvajanje teh nalog.« 

Skupina meni, da je potrebno dosledneje uveljaviti odgovornost pri iz- 
vajanju sprejetih nalog. 
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8. Tretja alinea na 7. strani se spremeni tako, da se glasi: »Obveznostim, 
ki jih imajo glede kmetijske tržne proizvodnje in obdelave kmetijskih zem- 
ljišč z osebnim delom občani s statusom kmeta«. Skupina meni, da je s tem 
dan večji poudarek obdelovanju zemlje in proizvodnji tržnih presežkov. 

9. V 5. alinei na 7. strani naj se na koncu besedila dodajo besede »v druž- 
beno lastino«. Skupina meni, da je dodatek potreben zaradi večje jasnosti. 

10. Sedma alinea na 7. strani naj se spremeni tako, da se glasi: »— uve- 
ljavljanju pravic in odgovornosti združenih kmetov za izvajanje s samouprav- 
nim sporazumom ali pogodbo sprejetih obveznosti in obveznosti pri uporabi 
družbenih sredstev«. Ta sprememba je potrebna zaradi večje jasnosti besedila. 

11. Drugi odstavek 12. točke na strani 8 naj se spremeni tako, da se glasi: 
»Predlagana ureditev naj se začne uveljavljati za tiste kmetijske proizvajalce, 
ki ne obdelujejo zemlje (kmetijska industrijska proizvodnja), kasneje pa naj se 
uveljavi postopoma za vse kmetijske proizvajalce«. Ta sprememba je potrebna 
zaradi večje jasnosti besedila. 

12. V 11. vrsti prvega odstavka 12. točke se za besedama »skladno z« do- 
data besedi »delovnim prispevkom«. Dopolnitev je potrebna zaradi jasnejše 
opredelitve. 

13. V prvem stavku drugega odstavka 12. točke se črtajo besede: »Pri 
opredelitvi davčne politike je potrebno zagotoviti, da bo le-ta«, dodajo pa se 
naslednje besede: »Vse to bo zagotovilo, da bo davčna politika«. Sprememba 
je potrebna zaradi jasnejše opredelitve. 

Skupina predlaga zboru, da sprejme predlog ugotovitev, priporočil in skle- 
pov, vključno s predlaganimi spremembami in dopolnitvami. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala. Upam, da ste uspeli slediti. Pred- 
lagam, da bi bile predmet razprave tudi spremembe in dopolnitve, ki nam jih 
predlaga skupina delegatov. 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) 
Prehajamo na razpravo. Besedo ima tovarišica Štefka Šoba, delegatka, 

Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 18. okoliš, Slovenska Bistrica. 

Štefka Šoba: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Na 
osnovi povzetka in temeljnih usmeritev iz poročila o izvajanju zakonov s pod- 
ročja kmetijstva dajemo naslednje ugotovitve, stališča in predloge k izva- 
janju zakonov s področja kmetijstva in k spremembam teh predpisov. 

1. Raba prostora. Osnovna podlaga za dosego ciljev kmetijske zemljiške 
politike je določitev namena rabe zemljišč v prostorskih delih družbenih pla- 
nov, razvrstitev zemljišč in agrokarta. Raba zemljišč je v družbenem planu 
občine pomanjkljivo opredeljena, razvrstitve zemljišč nimamo dokončno uskla- 
jene s predpisi, agrokarta pa je v pripravi. 

Na osnovi navedene ugotovitve predlagamo razvrstitev zemljišč, skladno 
z veljavnimi predpisi v občini in dopolnitev prostorskega dela družbenega pla- 
na občine. 

2. Izkoriščanje kmetijskih zemljišč. Povprečna intenzivnost izkoriščanja 
kmetijskih zemljišč v občini je nizka tako glede možnih površin, vrste po- 
sevkov, količine pridelkov in kolobarja. Nimamo evidence neobdelanih in slabo 
obdelanih kmetijskih zemljišč. Koordinacijski odbor za spremljanje in izva- 
janje srednjeročnega programa razvoja kmetijstva v občini, ki naj bi skrbel 
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za usklajeno načrtovanje in izvajanje vseh nalog sprejete agrarne politike, je 
prešibak za obveznosti, ki se mu nalagajo. Predlagamo naslednje spremembe: 

a) 18. člena zakona o kmetijskih zemljiščih, in sicer tako, da ne bo podva- 
janja nalog v kmetijski zemljiški skupnosti in kmetijski inšpekciji. Ugotav- 
ljamo, da kmetijska zemljiška skupnost zaradi kadrovskih težav ne more ures- 
ničiti teh nalog, na drugi strani pa predpis v celoti zanemarja kmetijsko po- 
speševalno službo, ki je prva poklicana za izdelavo preusmeritvenih programov 
in teren tudi najbolj pozna. 

b) 15. člen naj se dopolni tako, da bo kmet oproščen plačila odškodnine 
za spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča za izkop gradbenih ele- 
mentov, ki jih potrebuje za gradnjo oziroma obnovo svojih objektov. 

c) V povzetku poročila podpiramo uvedbo posebnega davka na premoženje 
za neobdelana kmetijska zemljišča. 

3. Status kmeta. Težko je dati oceno, ali smo določbo o statusu kmeta iz- 
vajali dobro ali slabo. Dejstvo pa je, da so pri teh usmeritvah stališča deljena. 
Nekateri menijo, da je kriterije za pridobitev statusa kmeta potrebno zaostriti, 
drugi ugotavljajo, da je kmetijskih delavcev premalo, tretji pa, da so po- 
membni tudi polkmetje, ker je najpomembnejše, da je zemlja obdelana. Vse- 
kakor je najpomembnejši predlog, da moramo skrbeti, da ostanejo površine 
kmetijskih zemljišč čim večje. Glede na navedeno ugotovitev predlagamo, da 
se predpisi o pridobitvi statusa kmeta v tem smislu dopolnijo. 

4. Zemljiški maksimum. Prilagajanje obsega kmetijskih zemljišč v last- 
nini občanov doslej v občini nismo preverjali zaradi velike razdrobljenosti za- 
sebne posesti, pomanjkanja ustreznih služb in pomanjkanja sredstev v kmetij- 
ski zemljiški skupnosti za odkup zemljišč. Nekateri ocenjujejo, da proizvodnja 
na 10 ha ni ekonomična, zato bi maksimum morali povečati. Kmet naj bi imel 
toliko zemlje, kot jo lahko z družino obdela. Drugi menijo, da bi se presežki 
zemljišč oddali družbenemu sektorju, tretji pa, da kmetje, ki želijo več zemlje, 
lahko to vzamejo v najem. 

Glede na navedeno menimo, da dopolnitve predpisov o zemljiškem maksi- 
mumu niso potrebne, ker veljavna zakonodaja daje dovolj velike možnosti za 
ekonomsko stabilnost kmetije, posebej če gre za intenzivno proizvodnjo. Za- 
kon pa daje tudi možnost združevanja zemlje. Glede prilagajanja obsega zem- 
ljišč v lastnini ne podpiramo časovno opredeljenih uskladitev površin po za- 
konu, temveč po programih, ki bodo sprejeti v občinah glede na finančne 
možnosti. 

5. Izvajanje kmetijskih prostorsko-ureditvenih operacij. Imamo načrte za 
izvedbo melioracij in komasacij v dolini Ložnice in Polskave. Kmetijski kom- 
binat Slovenska Bistrica in Kmetijska zemljiška skupnost ugotavljata, da je 
cena agrarnih melioracij previsoka, kar bo imelo za posledico, da se načrto- 
vana dela v predvidenih rokih ne bodo opravila. 

Iz navedenega področja predlagamo spremembo republiških predpisov, in 
sicer poenostavitev komasacijskih postopkov v zakonu in dopolnilnih predpisov, 
hkrati pa uskladitev z zakonom o temeljnih premoženjsko-pravnih razmerjih. 
Predlagamo sprejetje samoupravnega sporazuma v okviru Zveze kmetijskih 
zemljiških skupnosti Slovenije za financiranje melioracij, morebitno spre- 
membo 8. člena zakona o kmetijskih zemljiščih glede nalog Zveze kmetijskih 
zemljiških skupnosti Slovenije, če sporazumevanje na nivoju zveze ne bi uspelo 
in poenotenje izvajanja in vzdrževanja melioracijskih posegov v SR Sloveniji. 
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6. Promet z zemljišči. Drobljenje parcel se umirja, drobljenje posesti pa 
se še vedno nadaljuje. Ocenjujemo, da je potrebno nemudoma preprečiti drobi- 
tev zaščitenih kmetij, zato predlagamo dopolnitev določb zakona o kmetijskih 
zemljiščih. 

7. Prenos kmetijskih zemljišč, s katerimi razpolagajo družbeno pravne 
osebe. Kmetijski zemljiški sklad v občini ni v celoti oblikovan, izvajanje te 
naloge pa poteka že več let. Predlagamo spremembo določb tega predpisa. 
Spremembe so potrebne v tej smeri, da se uskladi zakonodaja v zvezi s pre- 
nosom kmetijskih zemljišč iz družbenega v zasebni sektor tako, da velja enak 
režim za stavbna in kmetijska zemljišča, posebej pa še, kadar gre za prodajo 
kmetije kot celote. 

V primerih, ko je kmetijsko zemljišče prekategorizirano v stavbno zemlji- 
šče v družbeni lastnini, naj se do pričetka graditve objektov in naprav na njem 
to površine obdelujejo, kar bi morali zagotoviti z zakonom in z odlokom o pre- 
nehanju lastninske pravice. Za evidentiranje teh površin bi morale skrbeti 
kmetijske zemljiške skupnosti, za obdelavo pa kmetijske organizacije zdru- 
ženega dela. 

8. Zakon o dedovanju kmetijskih zemljišč in zasebnih kmetijskih gospo- 
darstev. Predlagamo spremembo 19. člena, ki naj se dopolni z naslednjim be- 
sedilom: »če ne pridobi zemljišča ali druge nepremičnine ali premičnine, po- 
membne za obstoj kmetije«. 

9. Združevanje dela, sredstev in zemlje. Predlagamo, da se zakon o zdru- 
ževanju kmetov spremeni in uskladi z zakonom o blagovnem prometu tako, da 
bosta zakona zagotavljala združenemu kmetu ugodnejši položaj kot kmetijskemu 
proizvajalcu, ki neorganizirano izkorišča trenutne poslovne slabosti jugoslo- 
vanskega trga. 

10. Preživninsko varstvo kmetov. Zakonska določila navedenega področja 
je potrebno dopolniti tudi z vrednostjo ostalih nepremičnin in premičnin, ki so 
integralni del kmetije, njihovo vrednost pa vključiti v višino preživnine. Po- 
novno je potrebno proučiti, ali je pri sklenitvi pogodbe potrebno soglasje de- 
dičev. Podpiramo usmeritve tretjega odstavka 15. točke povzetka. 

11. Davki iz kmetijske dejavnosti. Predlagamo obdavčitev po katastrskem 
dohodku z ustrezno valorizacijo. Katastrski dohodek naj se izvaja najprej z do- 
polnitvijo obdavčitev po dejanskem dohodku za farmsko vzrejo živine, plan- 
tažno proizvodnjo, trsničarstvo in drevesničarstvo, vendar tako, da bo rast 
davka postopna. 

Imamo premalo podatkov za razpravo o novem zakonu o davkih občanov 
glede obdavčevanja kmetijstva, zato ocenjujemo, da ni prav, da bi se zakon 
brez poprejšnje široke razprave sprejel že v mesecu marcu. Predlagamo, da se 
predlog zakona z vsemi podzakonskimi predpisi hkrati da v razpravo, nato pa 
sprejme. 

Predlagamo tudi, da naj se kompenzirani davki za nekmete ne stekajo v 
občinske proračune, ampak pokojninskemu in zdravstvenemu zavarovanju 
kmetov. 

Predsednik Emil Tomažič: Besedo ima Imre Varju, gospodarsko pod- 
ročje, 17. okoliš, Ptuj. 

Imre Varju: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Sku- 
pina delegatov z gospodarskega področja 17. in 5. okoliš, kmetijska dejavnost, 
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sta na seji 8. marca 1982 obravnavali uresničevanje zakonov s področja kme- 
tijstva ter po razpravi oblikovali naslednje pripombe: 

Zbori Skupščine občine Ptuj so v začetku meseca decembra 1981 sprejeli 
časovno opredeljene programe razprav o kmetijskih zakonih, ki naj bi potekale 
v kmetijskih organizacijah, krajevnih skupnostih, kmetijskih skupnostih, uprav- 
nih in državnih organih, družbenopolitičnih organizacijah in v Izvršnem svetu. 
Zaključna razprava naj bi bila na zborih občinske skupščine v mesecu ja- 
nuarju 1982. 

Ugotavljamo, da je bilo razprav več, kot pa smo prejeli poročil o poteku 
razprav in da je na skoraj vseh bila dana približno enaka usmeritev po po- 
glavjih. 

Splošna ocena, ki jo povzemamo iz predloženih razprav, je, da veljavna 
temeljna kmetijska zakonodaja ni tolikšna ovira za razvoj kmetijstva, kot je 
nedosledno izvajanje predpisov samih, pomanjkljiva organiziranost kmetijstva 
in premajhna finančna sredstva, delno pa zavirajo razvoj tudi dopolnilni 
predpisi. 

To je mogoče zaključiti tudi iz poteka razprav, priprave gradiv za razprave 
ter zaključnega poročila. V kmetijstvu je pač tako, da se nanj spoznamo vsi, 
da pa so redki voljni prispevati svoje znanje in strokovno sposobnost res v ce- 
loti in z vso zavzetostjo. Takšna je tudi ocena kmetijske zadruge Ptuj, ki v 
poročilu navaja, da pri izvajanju zakonsko opredeljenih usmeritev v občini ne 
nastopamo enotno. Naloge prekladamo z ramena na rame in bolj iščemo krivce 
za neizvedeno in zamujeno, kot da bi se odgovorno organizirali in enotnejše s 
skupnimi močmi izvajali posamezne izhodiščne naloge. 

Na osnovi povzetka in temeljnih usmeritev iz poročil ter dodatnih podat- 
kov o kmetijstvu občine Ptuj, ki je bilo pripravljeno za razpravo, so delegati 
na sejah zborov občinske skupščine sprejeli predloge za spremembe kmetij- 
skih predpisov, sprejeli politiko v kmetijstvu in časovno opredelili predpise in 
programe, ki jih je potrebno v občini sprejeti. 

Na osnovi razprav predlagamo spremembe kmetijskih zakonov, ki pa jih 
bom oddal v pisni obliki. 

Vse pripombe k zakonom so odraz težnje po večji tržni pridelavi hrane. 
Ker je predlog ugotovitev, priporočil in sklepov za izvajanje zakonov s področja 
kmetijstva, ki jo je predložila skupina delegatov za pripravo sklepov zborov 
ob obravnavi poročila o izvajanju zakonov s področja kmetijstva, identičen z 
našimi predlogi, ga v celoti podpiramo. 

Glede uresničevanja plana setve v letu 1981—1982 ugotavljamo, da smo 
setvene plane v družbenem sektorju za pšenico dosegli, za sladkorno peso pa 
jih bomo po najnovejših podatkih celo presegli. Povsem drugače je v zasebnem 
sektorju, kjer smo na repu realizacije organizirane tržne proizvodnje hrane v 
SR Sloveniji. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Besedo ima Franc Fašalek, 
delegat Zbora združenega dela za področje kmetijstva, 7. okoliš, Murska Sobota. 

Franc Fašalek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Naša pobuda se nanaša na 12. točko predloga ugotovitev, priporočil in skle- 
pov za izvajanje zakonov s področja kmetijstva in je naslednja. 

Upoštevaje številne razprave kmetov v Pomurju, pa tudi številna pisma 
kmetov ali polkmetov v časopisu Kmečki glas in glede na informacijo o javni 
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razpravi o predlogu zakona o davkih občanov, ki nam jo je poslalo Predsedstvo 
Republiške konference Socialistične zveze z dne 1. 3. 1982, predlagamo, da se 
predlog zakona o davkih občanov umakne iz javne razprave in s tem s pro- 
grama dela skupščine. 

To pobudo argumentiramo z naslednjimi podatki. Trenutno je prisoten 
velik psihološki pritisk, češ da bodo kmetje obdavčeni po dohodku. Velika ve- 
čina večjih kmetijskih proizvajalcev pravi, da proizvodnje glede na novi način 
predvidenega zakona ne bodo povečali, dokler ne bodo videli odraza tega 
zakona v praksi. 

Kmetje bi razumeli ta zakon in predlagatelja, če bi imeli v Sloveniji pre- 
sežek proizvodnje hrane, ne pa sedaj, ko se borimo, da do leta 1985 dosežemo 
vsaj 85 % samopreskrbe. V Sloveniji je približno 40 000 zaščitenih kmetij. To 
pomeni, da so to kmetije, na katerih bi se po odloku občin ena družina pri- 
merno preživljala. Od tega pa imamo 54 000 članov kmetijskih zadrug, ob- 
časno pa sodeluje z zadrugo še 30 000 do 40 000 kmetov; skupaj je to okoli 
90 000 kmetov. 

Starostno zavarovanih kmetov je v Sloveniji približno 70 000, kmetov, ki so 
socialno izenačeni z delavskim zavarovanjem, pa je v Sloveniji manj kot 3000. 
Vemo torej, da imamo 40 000 zaščitenih kmetij, ki naj bi dajale primeren do- 
hodek kmetom, obenem pa ni niti 10 % čistih kmetov izenačenih z delavskim 
zavarovanjem. Ta podatek je sam po sebi razumljiv, če vemo, da je povprečna 
kmetija v Sloveniji velika 3,7 ha. Potem je takoj razvidno, da večina slovenskih 
kmetij nima toliko sredstev, da bi si plačevala izenačeno delavsko zavarovanje. 

Velika večina kmetij tudi nenehno v nekaj investira. Po podatkih, ki smo 
jih dobili, vlagajo kmetje pri investicijah v zasebno kmetijstvo povprečno 
60 % lastnih sredstev, približno 40 pa je kreditov. 

Osnutek zveznega zakona predvideva obvezno pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje združenih kmetov. V SR Sloveniji ugotavljamo, da ob široki opre- 
delitvi združenih kmetov večina le-teh ne dosega dohodka, ki bi jih po sedanjih 
slovenskih kriterijih zavezoval plačevanja prispevka za to zavarovanje. Iz no- 
vega zakona pa je razvidno, da bi vsi čisti kmetje morali biti invalidsko in po- 
kojninsko zavarovani, po drugi strani pa vidimo, da ne dosegajo takega do- 
hodka. 

Kmetijski proizvajalci nismo za nobene razlike pri obdavčitvi kmetov, 
ampak smo za to, da vsi polkmetje ali kmetje plačujejo enako in da se jih 
obravnava kot proizvajalce hrane. 

Nekaterim razlagalcem tega novega zakona je bil glavni namen obdav- 
čitev neobdelane zemlje. Neposredni proizvajalci pa menimo, da je potem ta 
zakon že v naslovu zgrešen in bi moral imeti naslov »Obdavčitev neobdelane 
zemlje«. 

V časopisu Kmečki glas je bilo tudi objavljeno pismo, češ kje so slovenski 
kmetijski delegati, da se pri obravnavi tega vprašanja v Skupščini ne oglasijo 
in ali nimajo posluha za slovenskega kmeta. Zato želim, da bi ta delegatska 
pobuda prišla v javnost tudi prek sredstev javnega obveščanja. 

Glede na to Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije predlagamo, da dele- 
gatsko pobudo sprejme, ker je tudi v pismu Predsedstva Republiške konfe- 
rence SZDL poudarjeno, da je bilo v javni razpravi večkrat rečeno, da naj 
bi se še naprej uporabljal termin »obdavčevanje po katastrskem dohodku«, ki 
ga je potrebno za bolj ažurno delo dopolnjevati in usklajevati. 
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To delegatsko pobudo podpirajo še naslednje kmetijske delegacije: 10. oko- 
liš, Posavje, 9. okoliš, Trebnje in 8. okoliš, Žalec. 

Predsednik Emil Tomažič: Ta pobuda je podkrepljena s predlože- 
nim dokumentom. Verjetno ste seznanjeni, da je razprava o predlogu zakona 
o davkih občanov podaljšana za nadaljnje tri mesece, prav zaradi tega, ker je 
precej vprašanj še takšnih, ki niso do konca razčiščena. Nekaj nejasnosti je 
bilo že v samem Izvršnem svetu, zato se je odločil in predlagal podaljšanje 
javne razprave. 

Glede na 10. točko predloga ugotovitev, priporočil in sklepov, bomo vse 
pobude za spremembe in dopolnitve davčne zakonodaje posredovali Izvršnemu 
svetu, ki je prav na osnovi tega sklepa in sklepa ob prvi obravnavi zavezan, 
da vse to prouči in da do septembra 1982 predlaga skupščini spremembe kme- 
tijske zakonodaje. 

Kdo še želi besedo? (Nihče.) Vprašujem, ali so kakšni predlogi za spre- 
membo tega dokumenta, ki ga imamo pred seboj in o katerem bomo glasovali. 

Da vas seznanim še s tem, da sta Zbor občin in Družbenopolitični zbor 
sprejela predlog ugotovitev, priporočil in sklepov v predloženem besedilu z 
vsemi spremembami in dopolnitvami, ki jih je predlagala skupina delegatov. 

Vprašujem, če lahko preidemo na glasovanje o tem dokumentu? (Da.) Ali 
bomo glasovali najprej o spremembah in dopolnitvah in pozneje o celotnem 
besedilu? Ali je lahko predmet glasovanja predloženo besedilo s spremembami 
in dopolnitvami, ki so bile predložene? Za kaj se bomo odločili? Za drugo 
možnost! 

Prehajamo na glasovanje. Na glasovanje dajem predlog ugotovitev, pri- 
poročil in sklepov za izvajanje zakonov s področja kmetijstva s predloženimi 
spremembami in dopolnitvami skupine delegatov^ ki smo jo imenovali v ta 
namen. 

Kdor je za predloženi dokument, naj prosim glasuje! (121 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (6 delegatov.) 

Ugotavljam, da je predlog ugotovitev, priporočil in sklepov s predlaganimi 
spremembami in dopolnitvami sprejet z večino glasov. 

Glede obveščanja javnosti s to pobudo pa mislim, da so navzoči pred- 
stavniki sredstev javnega obveščanja in da bodo to registrirali. 

V zvezi z obravnavanim poročilom o izvedbi jesenske in o pripravah na 
spomladansko setev, ki ga je pripravil Republiški komite za kmetijstvo, go- 
zdarstvo in prehrano, pa predlagam, da bi sprejeli še naslednji sklep: 

1. Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije jemlje na znanje poročilo 
o uresničevanju plana setve v letu 1981/1982, ki ga je pripravil Republiški ko- 
mite za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

2. Zbor podpira ugotovitve, predloge in sklepe Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije o uresničevanju plana setve v letu 1981/82. 

3. Zbor poudarja nujnost, da postane akcija za doseganje čimboljših re- 
zultatov pri jesenski in spomladanski setvi stalna naloga, ki mora zagotoviti 
doseganje planskih nalog na področju kmetijstva. Zato zbor meni, da morajo 
osnovni nosilci razvoja kmetijstva prevzeti odgovornost za izpolnjevanje plan- 
skih nalog. Občinske skupščine, zlasti zbori združenega dela, pa naj spremljajo 
potek setve ter po potrebi predlagajo pristojnim organom tudi ustrezne ukrepe. 

Je tako oblikovan predlog sklepa sprejemljiv? (Da.) 
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Prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlagani sklep, naj prosim gla- 
suje! (131 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En 
delegat.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 9., 10., 11. in 12. točko dnevnega reda, to je na 
samoupravni sporazum o ustanovitvi Zdravstvene skupnosti Slovenije in sta- 
tut Zdravstvene skupnosti Slovenije, samoupravni sporazum o ustanovitvi 
Skupnosti socialnega skrbstva Slovenije in statut Skupnosti socialnega skrb- 
stva Slovenije, samoupravni sporazum o ustanovitvi Skupnosti otroškega var- 
stva Slovenije in statut Skupnosti otroškega varstva Slovenije in statut Skup- 
nosti starostnega zavarovanja kmetov v SR Sloveniji. 

Skupina delegatov za proučitev samoupravnih sporazumov in statutov sa- 
moupravnih interesnih skupnosti s področja družbenih dejavnosti za območje 
republike, ki je navedene akte obravnavala, je predložila skupno poročilo m 
skupen odlok o potrditvi oziroma o soglasju k sporazumom oziroma statutom. 

Predlagam, da tudi zbor obravnava vse te akte in odlok skupaj, seveda, 
če se delegati s takšnim predlogom strinjate? (Delegati se strinjajo.) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je k vsem aktom predložil mnenja, ki 
ste jih prejeli danes na klop. Prav tako ste danes prejeli poročilo Zakonodajno- 
pravne komisije. Želijo predstavniki predlagateljev besedo? (Ne želijo.) Pred- 
stavnik Izvršnega sveta? (Tudi ne.) Predstavnik skupine delegatov? (Tudi ne.) 

Prehajamo na razpravo. Prijavljenih razpravljalcev ni. Zeli kdo besedo? 
(Ne javi se nihče.) . 

Prehajamo na glasovanje. Na glasovanje dajem predlog odloka o potrditvi 
oziroma o soglasju k samoupravnim sporazumom in statutom Zdravstvene 
skupnosti Slovenije, Skupnosti socialnega skrbstva Slovenije, Skupnosti otro- 
škega varstva Slovenije in Skupnosti starostnega zavarovanja kmetov v SR 
Sloveniji. 

Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (126 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o potrditvi oziroma o soglasju k samo- 
upravnim sporazumom in statutom sprejet z večino glasov. 

Ker je skupina delegatov za proučitev samoupravnih sporazumov in sta- 
tutov samoupravnih interesnih skupnosti s področja družbenih dejavnosti za 
območje republike predlagala k navedenim aktom še nekaj pripomb, ki se na- 
našajo na izpolnitev in izboljšavo določb, predlagam zboru, da v zvezi s tem 
sprejme še tale sklep: 

Zdravstvena skupnost Slovenije, Skupnost socialnega skrbstva Slovenije, 
Skupnost otroškega varstva Slovenije in skupnost starostnega zavarovanja kme- 
tov v SR Sloveniji naj v skladu s pripombami in predlogi skupine delegatov za 
proučitev samoupravnih sporazumov in statutov samoupravnih interesnih skup- 
nosti s področja družbenih dejavnosti na območju republike spremenijo m do- 
polnijo samoupravne sporazume in statute ter o tem poročajo Skupščini SR 
Slovenije. 

Zeli kdo o tem predlogu sklepa razpravljati? (Ne.) Če ne želi nihče, pre- 
hajamo na glasovanje. Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (124 
delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep soglasno sprejet. 
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Prehajamo na 13. točko dnevnega reda, to je na osnutek družbe- 
nega dogovora socialističnih republik in socialističnih avtonomnih pokrajin o 
skupnih temeljih izobraževanja in izpopolnjevanja kadrov za delo na področju 
vzgoje in izobraževanja, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložila v obrav- 
navo medrepubliško-pokrajinska komisija za reformo izobraževanja. 

K osnutku dogovora ste prejeli mnenje koordinacijskega odbora Republi- 
škega sveta za vzgojo in izobraževanje in danes mnenje Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije. 

Zeli predstavnik predlagatelja besedo? (Ne želi.) Predstavnik Izvršnega 
sveta? (Ne želi.) Vprašujem tudi poročevalce delovnih teles, če želijo besedo? 
(Ne želijo.) 

Prehajamo na razpravo. Besedo ima Franc Križnar, gospodarsko področje 
11. okoliš, Kranj. 

Franc Križnar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Naša skupina delegatov ima k tej točki naslednjo pripombo: 

Osnutek dogovora v 10. členu določa najnižjo stopnjo strokovne izobrazbe 
za štiri osnovne kategorije profilov kadrov na področju vzgoje in izobraževanja. 
Za vzgojitelje predvideva najmanj sedmo oziroma osmo stopnjo strokovne iz- 
obrazbe. V 6. členu je opredeljeno delo vzgojitelja, in sicer, da organizira in 
izvaja vzgojno-izobraževalno delo v vzgojno-izobraževalnih organizacijah pred- 
šolske vzgoje in izobraževanja, po domovih učencev in v drugih oblikah orga- 
niziranja prostega časa mladih. 

Za izobraževanje vzgojiteljev v vzgojno-izobraževalnih organizacijah pred- 
šolske vzgoje in izobraževanja imamo v Sloveniji organiziran študij na nivoju 
pete stopnje zahtevnosti, to se pravi srednja šola. Pristop k dogovoru nas 
obvezuje, da spremenimo sedanji sistem, za kar pa bo potrebno opraviti zahtev- 
ne priprave in zagotoviti tudi materialne pogoje. Realno je torej težko pri- 
čakovati uresničitev v smislu osnutka dogovora, zato bi bilo potrebno 10. člen 
ustrezno spremeniti. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Želi še kdo razpravljati? 
(Nihče.) Če ne želi nihče, potem predlagam naslednji sklep: 

1. Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije sprejema osnutek druž- 
benega dogovora socialističnih republik in socialističnih avtonomnih pokrajin 
o skupnih temeljih izobraževanja in izpopolnjevanja kadrov za delo na področju 
vzgoje in izobraževanja. 

2. Zbor pooblašča Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, da v postopku obli- 
kovanja predloga družbenega dogovora uveljavlja pripombe, predloge in sta- 
lišča delovnih teles Skupščine, razvidne iz njihovih poročil ter iz mnenja Iz- 
vršnega sveta Skupščine SR Slovenije in iz razprave na seji zbora. 

3. Zbor bo o pristopu k predlogu dogovora dokončno odločil po opravlje- 
nem usklajevanju stališč republik in avtonomnih pokrajin, danih k osnutku 
dogovora socialističnih republik in socialističnih avtonomnih pokrajin o skup- 
nih temeljih izobraževanja in izpopolnjevanja kadrov za delo na področju 
vzgoje in izobraževanja. 

Je tako oblikovan predlog sprejemljiv tudi za delegate iz Kranja? (Da.) 
Prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje' 

(122 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je predlagani sklep soglasno sprejet. 



74. seja 
205 

Prehajamo na 14. točko dnevnega reda, to je na volitve in lme- 

Predlog odloka o izvolitvi sodnice Višjega sodišča v Kopru je Skupščini 
SR Slovenije predložila Komisija za volitve, imenovanja in administrativne 
Zcl(l6V6 

Predlog odloka ste prejeli. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je dal k 
predlogu odloka pozitivno mnenje. Zeli kdo o predlogu odloka razpravljati? 
(Nihče.) ne ^ moramo 0 njem izreči. Na glasovanje dajem predlog odloka o 

izvolitvi sodnice Višjega sodišča v Kopru. Kdor je za predlog odloka, naj prosim 
glasuje! (106 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (4 delegati.) Se je kdo vzdrzal. 

Ugotavljam, da je predlog odloka o izvolitvi sodnice Višjega sodišča v Kopru 
sprejet z večino glasov. v. , 

S tem je za sodnico Višjega sodišča v Kopru izvoljena Jožica Velkave 
Sušfec 

Predlog odloka o razrešitvi sodnika Višjega sodišča v Ljubljani je Skup- 
ščini SR Slovenije prav tako predložila Komisija za volitve, imenovanja in 
administrativne zadeve. .. . , , , 

Predlog odloka ste dobili. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je dal k 
predlogu odloka pozitivno mnenje. Želi kdo o predlogu odloka razpravljati. 

(Nlhprehajamo na glasovanje. Na glasovanje dajem predlog odloka o razre- 
šitvi sodnika Višjega sodišča v Ljubljani. Kdor je za predlog odloka, naj prosim 
glasuje! (118 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je 
vzdržal? (En delegat.) Tr-»* j-v» 

Ugotavljam, da je predlog odloka o razrešitvi sodnika Višjega sodisca v 
Ljubljani sprejet z večino glasov. _ 

S tem se Bogdan Salberger s 30. aprilom 1982 razreši dolžnosti sodnika 
Višjega sodišča v Ljubljani. 

Prehajamo na 15. točko dnevnega reda, to je na predloge in vpra- 
šanja delegatov. v, , „ 

Na delegatsko vprašanje skupine delegatov s področja gospodarstva, 
okoliš Maribor v zvezi z računalniško opremo bo odgovoril Janez Urbas, po- 
močnik predsednika Republiškega komiteja za mednarodno sodelovanje. 

Janez Urbas: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! De- 
legati Skupščine občine Maribor v svojem dopisu z dne 23. 2. 1982 ugotav- 
ljamo, da odgovor na delegatsko vprašanje, ki ga je Izvrsni svet Skupščine 
SR Slovenije dal na zasedanju Zbora združenega dela dne 27. 1. 1982, ni za- 
dovoljiv, saj ne nakazuje hitrih in učinkovitih rešitev. Zato opozarjajo na 
predloge ki so bili oblikovani in sprejeti na Izvršilnem odboru Gospodarske 
zbornice' Slovenije dne 10. 3. 1981 in ki po njihovem mnenju predstavljajo 
kvalitetno razreševanje problema računalniške opreme Ti predlogi so bili 
objavljeni tudi v Gospodarskem vestniku št. 11 z dne 20. 3. 1981. 

Gradivo na katerega se sklicujejo delegati Skupščine občine Maribor, je 
bilo pripravljeno v Republiškem komiteju za mednarodno sodelovanje konec 
februarja 1981. Pri pripravi so sodelovali predstavniki Narodne banke S o- 
venije, Gospodarske zbornice Slovenije, Samoupravne interesne skupnosti SR 
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Slovenije za ekonomske odnose s tujino in Carinarnice Ljubljana, obravnava- 
no pa je bilo tudi na seji Odbora za tekočo gospodarsko in socialno politiko 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije dne 15. 4. 1981. 

Na tej seji so predlogi, objavljeni v Gospodarskem vestniku, doživeli pol- 
no podporo in se nato pričeli realizirati v okviru Komisije za uvoz računalni- 
kov in računalniške opreme pri Republiškem komiteju za mednarodno sode- 
lovanje. 

Pripravljen je bil plan zamenjave računalnikov za leto 1982 in 1983, v 
postopku usklajevanja planov v Samoupravni interesni skupnosti SR Slovenije 
za ekonomske odnose s tujino za leto 1982 pa je del uvoza opreme predviden 
tudi za realizacijo najnujnejše računalniške opreme. 

Iz navedenega sledi, da je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije vseskozi 
dajal podporo urejanju problema najema računalniške opreme, kot to pred- 
lagajo tudi delegati iz Maribora. 

V letu 1981, kot že iz ugotovitev delovne skupine izhaja, uvoz zaradi pla- 
čilno-bilančnih omejitev ni bil možen. 

V letošnjem letu bo plan uvoza računalnikov v okviru usklajenega plana 
Samoupravne interesne skupnosti SR Slovenije za ekonomske odnose s tu- 
jino mogoče realizirati pod pogojem, da bodo organizacije združenega dela iz- 
vrševale svojo obveznost do izvoza in bo uvoz potekal v mejah dovoljenega. 

Postopek usklajevanja planov v Samoupravni interesni skupnosti SR 
Slovenije za ekonomske odnose s tujino bo končan v marcu, s čimer bo opre- 
deljena tudi dinamika uvoza opreme v letu 1982. 

Razprave o možnostih zamenjave zastarele računalniške opreme, ki je bila 
uvožena, potekajo v okviru zveznih upravnih organov. Te razprave še niso 
zaključene, vendar so v njih izraženi tudi predlogi, ki bi v osnovi omogočili 
razrešitev problema najema za tiste organizacije, ki so doslej stopile v take 
odnose. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo zato Skupščino SR Slovenije, kot 
je to sporočil že 27. 1. 1982, o morebitni spremembi stanja glede uvoza raču- 
nalnikov v najem obvestil takoj, ko bodo rešitve jasno opredeljene. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Delegati 16. okoliša, ste za- 
dovoljni z odgovorom? Zdaj smo že tretjič poslušali odgovore, pri tem pa smo 
dobivali od vas sporočila, da z njimi niste zadovoljni. Ce tudi tokrat ne boste, 
bo treba razmisliti o tem, s kakšnim postopkom dobiti ustreznejši odgovor. 
Mogoče bi bilo, da se to vprašanje obravnava kot posebna točka dnevnega 
reda na eni od naslednjih sej Zbora združenega dela, po vsej verjetnosti v 
naslednjem mandatu. 

Odgovor boste prejeli tudi v pisni obliki. 
Delegatsko vprašanje skupine delegatov za gospodarsko področje, social- 

no-zdravstveno in prosvetno-kreditno področje iz Novega mesta v zvezi z za- 
konom o prcttačunu SR Slovenije za leto 1982 bo odgovoril Mihajlo Madžaro- 
vič, pomočnik republiškega sekretarja za pravosodje, upravo in proračun. 

Mihajlo Madžarovič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši 
delegati! Skupine delegatov z gospodarskega, socialno-zdravstvenega in pro- 
svetno-kulturnega področja za Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije 
s sedežem v Novem mestu in skupina delegatov za delegiranje delegatov v 
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Zbor občin Skupščine SR Slovenije iz občine Novo mesto zastavljajo naslednje 
delegatsko vprašanje. 

Priprava zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1982 je sicer vključila 
omejitve splošne porabe 15,6 % nad dovoljeno porabo v letu 1981. Kot osnova 
za izračun pa so po podatkih za leto 1981 upoštevana tudi sredstva, namenjena 
za intervencije v proizvodnji hrane, blagovne rezerve in sredstva za popis Pre~ 
bivalstva. Letos popisa prebivalstva ni, sredstva za intervencije v proizvodnji 
hrane in sredstva za blagovne rezerve pa se zbirajo na drugačen način — 
izven limitiranega proračuna. Zato si je republiški proračun zagotovil višja 
sredstva od dogovorjenih za delovanje državnih organov in za osebne dohod- 
ke, kar je v nasprotju z resolucijo o politiki izvajanja družbenega plana SR 
Slovenije za leto 1982 in z dogovorom o uresničevanju družbene usmeritve 
razporejanja dohodka v SR Sloveniji v letu 1982. 

Zakaj so v republiškem proračunu zagotovljena sredstva za delo organov 
in delovnih skupnosti po namenih za leto 1982 višja za 26,7 % glede na leto 
1981, ko pa so občinam zaradi sprejetih omejitev zagotovljena sredstva le v 
višini 15 do 18% glede na porabo v letu 1981? 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je omenjeno delegatsko vprašanje 
proučil in daje naslednji odgovor: _ 

V skladu z določili resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR 
Slovenije se obseg republiškega proračuna za leto 1982 povečuje za 15,6 /o 
in predstavlja 10% zaostajanje za rastjo dohodka v SR Sloveniji za leto 1982, 
ob upoštevanju učinkov revalorizacij in povečanih amortizacijskih stopenj. 

Osnova za 15,6% povečanje republiškega proračuna v letu 1982 je bil 
obseg republiškega proračuna za leto 1981, ki ne vključuje sredstev, zagotov- 
ljenih po rebalansu v letu 1981 in ki so bila namensko usmerjena za interven- 
cije v proizvodnjo in porabo hrane. 

Za pokrivanje tako določenega obsega republiškega proračuna za leto 
1982 se ne uvajajo novi davčni viri in stopnje, temveč se je stopnja davkov iz 
osebnega dohodka z 1,9% znižala na 1%, tako kot je bilo dogovorjeno ob 
sprejetju rebalansa republiškega proračuna v juliju 1981. 

Na podlagi zakona o financiranju splošnih družbenih potreb v družbeno- 
političnih skupnostih viri sredstev republiškega proračuna niso namensko opre- 
deljeni, celoten obseg sredstev se namenja za najnujnejše in neodložljive 
obveznosti v posameznem letu, za katere se sredstva zagotavljajo v republiš- 
kem proračunu in jih na predlog Izvršnega sveta sprejema Skupščina SR 
Slovenije. 

Republiški proračun je bil v letu 1981 povečan samo za 12 /o, njegovo 
zaostajanje za rastjo dohodka v SR Sloveniji je znašalo 46,7 %. Obseg sredstev 
za splošno porabo v občinah pa je nominalno rastel po stopnji 18 /o, kar je 
predstavljalo 20% zaostajanje za rastjo dohodka v SR Sloveniji, na podlagi 
ocenjene resolucijske rasti. 

Pri oblikovanju obsega republiškega proračuna za leto 1982 je prišlo do 
kvantitativnih strukturnih sprememb v pokrivanju posameznih obveznosti, 
kar se nanaša predvsem na sredstva za varstvo borcev NOV in socialno var- 
stvo, sredstva za kompenzacije in sredstva za delo upravnih organov. 

Te obveznosti, izkazane indeksno v primerjavi z letom 1981, rastejo, in 
sicer: sredstva za varstvo borcev NOV in socialno varstvo z indeksom 134, 
sredstva za kompenzacije z indeksom 177,3 in sredstva za delo organov z in- 
deksom 126,7. 
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V delegatskem vprašanju se posebej izpostavlja vprašanje višine sredstev, 
zagotovljenih za delo organov ter njihova usklajenost z resolucijskimi izhodi- 
šči za leto 1982 ter dogovorom o uresničevanju družbene usmeritve razpore- 
janja dohodka v SR Sloveniji za leto 1982. 

Ob sprejemu proračuna za leto 1982 je Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije v razpravi na odborih in v obrazložitvi zakona o proračunu v zvezi z 
rastjo sredstev za delo organov navedel izčrpne podatke, ki jih tako znova 
povzemam v odgovoru na delegatsko vprašanje. Rast sredstev za osebne do- 
hodke delavcev delovnih skupnosti upravnih organov v globalu sicer izka- 
zuje indeksno povečanje 127, vendar je iz njene strukture razvidno, da je to 
povečanje sestavljeno iz naslednjih elementov: zagotovitev sredstev za osebne 
dohodke v letu 1982 na ravni oktobra 1981 pomeni zagotoviti sredstva v vi- 
šini 3015,8 mio din oziroma indeksno povečanje 1981/82 je 109,7. Sredstva v 
višini 20,3 mio din ali 0,7 % mase sredstev so planirana za nove namestitve 
operativnih delavcev kadetov v Republiškem sekretariatu za notranje zadeve, 
v Republiškem sekretariatu za ljudsko obrambo, v inšpekcijskih službah ter 
v novo ustanovljeni Republiški upravi za družbene prihodke. 

Skupaj znašajo sredstva za osebne dohodke in sredstva za nove namestit- 
ve 3036,1 mio din ali indeksno 110,5 za obdobje 1981/82. Zagotovitev sredstev 
za 15% usklajevanje osebnih dohodkov v letu 1982 glede na oktobrsko raven 
1981 predstavlja 455,2 mio din, kar znese v masi skupaj 3491,3 mio din, 
indeksno povečanje za obdobje 1982/81 znaša tako 127. V letu 1982 se planira 
samo 15% nominalno povečanje osebnih dohodkov delavcev. 

Ugotavljamo, da osebni dohodki delavcev v republiški upravi v letu 1981 
zaostajajo za 20,3 % za dovoljeno rastjo po dogovoru oziroma 30,3 za rastjo 
osebnih dohodkov delavcev v gospodarstvu, medtem ko je v letu 1980 to za- 
ostajanjeznašalo 15%. Dejansko zaostajanje rasti sredstev za osebne dohodke 
v republiški upravi ni usklajeno z obveznostmi in nalogami, ki se postavljajo 
pred te organe, čutijo se celo posledice v fluktuaciji predvsem strokovnega 
kadra. 

Izvršni svet ugotavlja, da s takim povečanjem mase sredstev za osebne do- 
hodke niso kršena resolucijska določila ter da bi v letu 1982 tako kot v prej- 
šnjih letih v medletni revalorizaciji osebnih dohodkov upoštevali določila do- 
govora o uresničevanju družbene usmeritve razporejanja dohodka v SR Slo- 
veniji za leto 1982. 

Planirana poraba sredstev za materialne stroške v letu 1982 znaša 558,6 
mio din in predstavlja 29,4% povečanje v primerjavi s planiranim obsegom 
sredstev za iste namene v letu 1981, ko so znašala 431,4 mio din. Ker zagotov- 
ljeni obseg sredstev za materialne stroške zaradi skokovitega naraščanja cen 
ni zadoščal za pokrivanje najnujnejših obveznosti za te namene, je bilo potreb- 
no med letom odobriti dodatna sredstva za pokritje materialnih izdatkov, tako 
da je znašala dejanska poraba v letu 1981 483,1 din. Planirana poraba v letu 
1982 se tako povečuje samo za 15,6% v primerjavi z dejansko porabo v letu 
1981, to je enako kot znaša rast splošne porabe v letu 1982 in enako kot je 
ocenjena resolucijska rast cen v tem letu. 

Pri zagotavljanju sredstev za materialne izdatke pa je dana prioriteta 
predvsem tistim organom, ki imajo v svoji sestavi inšpekcijske službe. 

Predsednik Emil T o m a ž i č ! Hvala lepa. Delegati iz Novega mesta 
ste zadovoljni z odgovorom? Seveda boste dobili odgovor na delegatsko vpra- 
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šanje tudi v pisni obliki. Še vedno imate možnost kaj vprašati, če z odgovorom 
niste zadovoljni. 

Na prejšnji seji je bilo zastavljeno delegatsko vprašanje v zvezi z oskrbo 
z nafto in z naftnimi derivati ter s problemi, ki se na to navezujejo, zlasti pa 
glede škode, ki s tem nastaja. Mislim, da je bilo na to delegatsko vprašanje na 
nek način že odgovorjeno v tej informaciji, ki smo jo danes poslušali. Drugi 
del vprašanja, ki se nanaša na odgovornost, je pravzaprav obveznost delega- 
tov v Zboru republik in pokrajin, ki smo jim posredovali to delegatsko vpra- 
šanje. Pričakujemo, da bodo predložili tudi odgovor. Je potrebno k temu še kaj 
dodati? (Ne.) 

Želi še kdo postaviti delegatsko vprašanje? (Ne.) 
Pripombe delegatov iz občine Ljubljana-Siška v zvezi z uvozom železniš- 

kih vozil smo poslali Izvršnemu svetu. Doslej odgovora še nismo prejeli. 
Mislim, da lahko zaključimo tudi to točko. 
Medtem smo dobili stališča Družbenopolitičnega zbora k 6. točki dnevnega 

reda. r » 

Vračamo se na 6. točko dnevnega reda, kjer smo razpravo prav- 
zaprav zaključili, to točko pa smo prekinili pred dokončnim sklepanjem. 

Dovolite mi, da preberem stališča. 
Družbenopolitični zbor je na seji 10. 3. 1982 obravnaval predlog za izdajo 

zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in zavarovanju 
za primer brezposelnosti z osnutkom zakona in na podlagi 72. člena poslovni- 
ka Skupščine SR Slovenije sprejel tale stališča: 

1. Družbenopolitični zbor meni, da je osnovni cilj pri razreševanju prob- 
lematike zaposlovanja, da si mladi z delom zagotavljajo svojo socialno var- 
nost. Pri tem bi bilo potrebno povečati odgovornost organizacij združenega 
dela, da v svojih načrtih zaposlovanja predvidijo zaposlovanje pripravnikov 
in drugih mladih delavcev ter da dosledno uresničujejo samoupravne spora- 
zume o zaposlovanju. Zato je treba pospešeno razvijati načrtno in usklajeno 
delovanje organizacij združenega dela v okviru skupnosti za zaposlovanje. 
Skupščine teh skupnosti in njihovi organi naj pripravijo dolgoročne akcijske 
programe za urejanje teh vprašanj, pri čemer je treba zagotoviti kvalitetne 
strokovne podlage za urejanje medsebojnih pravic in obveznosti. 

2. Družbenopolitični zbor v načelu podpira predlog predlagatelja, da se 
zagotovi socialna varnost v okviru skupnosti za zaposlovanje za vse priprav- 
nike, ki so uspešno končali pripravniško dobo, za primer brezposelnosti. 

3. Družbenopolitični zbor meni, da ne bi bilo potrebno spreminjati osnove 
za izračun najnižjega denarnega nadomestila za primer brezposelnosti. 

4. Predlagatelj naj pri izdelavi predloga zakona najtesneje sodeluje z 
družbenopolitičnimi organizacij ami. 

5. Družbenopolitični zbor predlaga pristojnima zboroma, da sprejmeta 
predlog za izdajo zakona skupaj z osnutkom, upoštevaje stališča zbora. 

Želi še kdo razpravljati? (Ne.) Če ne, predlagam, da sprejmemo naslednji 
sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zapo- 
slovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti z osnutkom zakona se 
sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Pri pri- 
pravi predloga zakona naj Izvršni svet prouči in ustrezno upošteva stališča 
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Družbenopolitičnega zbora, pripombe in stališča delovinih teles zbora in Skup- 
ščine ter predloge in pripombe iz razprave na seji zbora. 

Želi kdo o tako oblikovanem predlogu sklepa razpravljati? (Ne.) Če ne, 
prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! 
(119 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 
Ugotavljam tudi, da je sklep v skladu s stališči Družbenopolitičnega zbo- 

ra. To velja tudi za predlog za izdajo zakona o spremembah iin dopolnitvah 
zakona o delovnih razmerjih. 

S tem je dnevni red današnje seje izčrpan. Vsem se zahvaljujem za ude- 
ležbo in zaključujem 74. sejo zbora. Hvala lepa! 

(Seja zbora je bila končana ob 14.50.) 



/ 

75. seja 

(31. marca 1982) 

Predsedoval: Emil Tomažič, 
predsednik Zbora združenega dela 

Pričetek seje ob 9. uri. 

Predsednik Emil Tomažič: Tovarišice in tovariši delegati! Pričenjam 
75. sejo Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije. 

Najprej bomo izvolili Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna 
vprašanja za današnjo sejo zbora in verificirali pooblastila. 

V to komisijo predlagam za predsednika Marijo Trebušak, za člana pa 
Franca Fašaleka in Alojza Frangeža. Zeli kdo o tem predlogu razpravljati? 
(Ne.) Če ne, prosim, da o njem glasujemo. 

Kdor je za predlog, naj to potrdi z dvigom roke. (Vsi delegati dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so bili v komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna 
vprašanja za 75. sejo zbora izvoljeni delegati v predlaganem sestavu. 

Prosim verifikacijsko komisijo, da se sestane, pregleda pooblastila in zboru 
poroča. 

Obveščam vas, da bo današnja seja potekala takole: po verifikaciji poobla- 
stil in po določitvi dnevnega reda se bomo zbrali na skupni seji vseh zborov, 
na kateri bomo obravnavali poročilo o delu Predsedstva SR Slovenije od leta 
1978 do leta 1982. Začetek skupne seje bo ob 9.30. Po končani skupni seji bomo 
nadaljevali z delom na ločenih sejah zborov. 

Obveščam vas, da so na sejo zbora k posameznim točkam dnevnega reda 
vabljeni predstavniki Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, Republiškega 
sveta Zveze sindikatov Slovenije, Republiške konference Socialistične zveze 
delovnega ljudstva Slovenije, Gospodarske zbornice Slovenije, Službe družbe- 
nega knjigovodstva Slovenije, Narodne banke Slovenije, Zavoda SR Slovenije 
za statistiko, Republiške skupnosti za ceste, Samoupravne interesne skupnosti 
SR Slovenije za ekonomske odnose s tujino, Izobraževalne skupnosti Slovenije, 

14» 
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Zdravstvene skupnosti Slovenije, Kulturne skupnosti Slovenije, Samoupravne 
interesne skupnosti elektrogospodarstva Slovenije, Samoupravne interesne 
skupnosti PTT prometa Slovenije, Samoupravne interesne skupnosti za nafto 
in plin v SR Sloveniji, Samoupravne interesne skupnosti za železniški in luški 
promet v SR Sloveniji in Zadružne zveze Slovenije. 

Na sejo zbora so vabljeni še predsedniki odborov našega zbora, člani dele- 
gacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ, 
delegati SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFRJ ter poročevalci od- 
borov in komisij, in sicer Francka Herga, poročevalka Odbora za finance, Franc 
Vičar, poročevalec Odbora za družbenoekonomski razvoj, Ivan Zelenšek, po- 
ročevalec Odbora za družbenoekonomske odnose, Viljem Pahor, poročevalec 
Odbora za družbenopolitični sistem, Ferenc Feher, poročevalec Komisije za 
narodnosti, Majda Lindič, poročevalka Zakonodajno-pravne komisije in Cveto 
Gatnik, poročevalec Komisije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve. 

Na današnji seji so navzoči nekateri člani Odbora za finance našega zbora, 
ki bodo spremljali razpravo z njihovega delovnega področja in se po potrebi 
tudi opredelili do stališč, predlogov in pripomb, izraženih v razpravi na današ- 
nji seji. 

Prosim delegate, ki nameravajo zastaviti delegatska vprašanja — nekateri 
so to že storili — da posredujejo ta vprašanja v pisni obliki že na začetku seje, 
da bi o tem lahko takoj obvestili Izvršni svet Skupščine SR Slovenije oziroma 
ustrezne republiške funkcionarje. S tem bi jim omogočili, da se na odgovor 
pripravijo in na vprašanja odgovorijo, če bo to mogoče, že na današnji seji. 

Za današnjo sejo ste na klop prejeli seznam gradiv k posameznim aktom, 
zato teh gradiv ne bom posebej navajal. Prav tako ste za današnjo sejo prejeli 
na klop listo predstavnikov Izvršnega sveta k posameznim točkam dnevnega 
reda, zato tudi teh pri obravnavi posameznih zadev ne bom posebej navajal. 

Kot običajno, ste tudi tokrat dobili nekaj gradiva na klop, ki ga skušajte 
v času, ko komisija dela, pregledati. 

Verifikacijska komisija je končala z delom. Prosim predsednico komisije, 
da zboru poroča. 

Marija Trebušak: Poročilo Komisije za verifikacijo pooblastil in 
imunitetna vprašanja Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije za 75. sejo 
dne 31. 3. 1982. 

Zbor združenega dela šteje 150 delegatov. Za današnjo sejo je predložilo 
delegatska pooblastila 144 delegatov, in sicer: iz gospodarskega področja 88 de- 
legatov, iz prosvetno-kulturnega področja 18 delegatov, iz socialno-zdravstve- 
nega področja 11 delegatov, iz kmetijske dejavnosti 17 delegatov, iz obrtne in 
popoldanske dejavnosti 4 delegati, iz delovnih skupnosti državnih organov, 
družbenopolitičnih organizacij in društev ter drugih delovnih skupnosti 5 dele- 
gatov ter iz delegacij aktivnih vojaških oseb in civilnih oseb v službi v oborože- 
nih silah SFRJ 1 delegat. 

Na današnji seji niso navzoči delegati iz naslednjih področij oziroma oko- 
lišev: gospodarsko področje, 8. okoliš 1 delegat, 21. okoliš 1 delegat, skupaj 
2 delegata; socialno-zdravstveno področje, 1. okoliš 1 delegat, 8. okoliš 1 de- 
legat, skupaj 2 delegata; kmetijstvo, 4. okoliš 1 delegat, skupaj 1 delegat; obrt, 
1. okoliš 1 delegat, skupaj 1 delegat. Skupno je torej odsotnih 6 delegatov. 
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Komisija je pregledala vsa predložena pooblastila in ugotovila, da so vsa 
pooblastila v skladu z zakoni in ustavo SR Slovenije, zato predlaga, da Zbor 
združenega dela vsa predložena pooblastila verificira. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Zeli kdo razpravljati o po- 
ročilu komisije? (Nihče.) Če ne želi, prehajamo na glasovanje. O poročilu bomo 
glasovali v celoti, ker nobeno pooblastilo ni sporno. Kdor je torej za potrditev 
poročila, naj prosim dvigne roko. (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno potrdil poročilo Komisije za verifikacijo 
pooblastil in imunitetna vprašanja in s tem verificiral pooblastila delegatov 
za 75. sejo Zbora združenega dela. 

Prav tako ugotavljam, da lahko zbor veljavno odloča, ker je na seji navzoča 
večina delegatov. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na določitev dnev- 
nega reda 75. seje Zbora združenega dela. 

Dnevni red današnje seje sem razširil z osnutkom zakona o zagotovitvi 
sredstev za prispevek Socialistične federativne republike Jugoslavije k svetov- 
nemu programu hrane za leti 1983 in 1984, z osnutkom zakona o zagotovitvi 
sredstev za financiranje graditve jugoslovanskega dela železniške proge Tito- 
grad—Skadar v letih 1982 in 1983, s predlogom zakona o ratifikaciji pogodbe 
med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Republiko Avstrijo o 
spremembi pogodbe med SFR Jugoslavijo in Republiko Avstrijo o cestnem pre- 
doru skozi Karavanke, 15. septembra 1977, s predlogom zakona o ratifikaciji 
sporazuma med SFR Jugoslavijo in Združenim kraljestvom Velike Britanije 
in Severne Irske o izogibanju dvojnemu obdavčevanju dohodka, z osnutkom 
zakona o zagotovitvi sredstev železniškim transportnim organizacijam združe- 
nega dela za nakup tirnih vozil domače proizvodnje, s poročilom delegacije 
Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR Jugosla- 
vije o poteku usklajevanja osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah za- 
kona o obdavčevanju proizvodov in storitev v prometu, s poročilom delegacije 
Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR Jugo- 
slavije o poteku usklajevanja osnutka poslovnika Zbora republik in pokrajin 
Skupščine SFR Jugoslavije, z osnutkom zakona o pogojih in načinu razpola- 
ganja in o uporabljanju ustvarjenih konvertibilnih deviz v plačilih do tujine ter 
o zadolževanju v tujini v letu 1982, z osnutkom odloka o spremembah odloka o 
odločitvi skupnega zneska deviz za potrebe federacije v letu 1982 in z osnutkom 
odloka o merilih za postopno nadomeščanje kreditov iz primarne emisije za 
selektivne namene v selektivno monetizacijo v letu 1982. 

Večino navedenih aktov je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo 
Zbor republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije s predlogom, da jih Skup- 
ščina SR Slovenije obravnava še v tem mandatnem obdobju. Gre za akte, ki 
jih ima Zbor republik in pokrajin uvrščene v delovni program v mesecu aprilu. 
Ker naš zbor danes zadnjič zaseda v tem mandatu, je bilo potrebno vse na- 
vedene akte uvrstiti v predlog dnevnega reda današnje seje. 

Nadalje je naša delegacija predlagala, da na današnji seji poroča o poteku 
usklajevanja nekaterih aktov, kjer nima pooblastila za glasovanje. Zato je treba 
tudi to opraviti na današnji seji zbora. Pri ostalih zadevah gre za ratifikacijo 
pogodbenih obveznosti, ki so vezane na določen rok. Podrobnejše utemeljitve 
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o potrebnosti obravnavanja teh aktov še v tem mandatu izhajajo iz spremnih 
pisem predsednika Zbora republik in pokrajin in obrazložitve k aktom. 

Predlagam, da se na podlagi 99. člena poslovnika zbor opredeli do predla- 
ganih razširitev. 

Zboru predlagam, če se seveda zbor s tem strinja, da se izrečemo o vseh 
razširitvah hkrati. Zeli kdo o tem predlogu razpravljati? (Nihče.) Se zbor strinja 
s tem, da glasujemo o vseh razširitvah hkrati? (Da.) 

Prehajamo na glasovanje. Kdor je za navedene razširitve, ki sem jih pre- 
bral, naj prosim glasuje z dvigom roke! (Vsi delegati glasujejo za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da zbor soglaša s predlaganimi razširitvami dnevnega reda 
današnje seje zbora. 

Glede na to predlagam zboru, da sprejme za današnjo sejo naslednji 
dnevni red: 

1. določitev dnevnega reda 75. seje Zbora združenega dela, 
2. odobritev zapisnikov 73. in 74. seje Zbora združenega dela, 
3. predlog stališč za spremembo in dopolnjevanje planskih aktov v SR Slo- 

veniji za obdobje 1981—1985, 
4. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu državne 

uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih 
organih, 

5. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in de- 
lovnem področju republiških upravnih organov in republiških organizacij ter 
samostojnih strokovnih služb Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, 

6. predlog odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o sestavi republiških 
komitejev, 

7. predlog zakona o uresničevanju posebnih pravic pripadnikov italijanske 
in madžarske narodnosti na področju vzgoje in izobraževanja, 

8. uresničevanje sklepov, stališč in priporočil Skupščine SR Slovenije o 
nadaljnjem razvoju krajevnih skupnosti, 

9. poročilo o delu Službe družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji za 
leto 1981, 

10. predlog zakona o razširjeni reprodukciji in minulem delu, 
11. predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o garanciji med SFR Jugo- 

slavijo in Mednarodno banko za obnovo in razvoj (YU-2055), 
12. predlog zakona o ratifikaciji pogodbe med SFR Jugoslavijo in Repub- 

liko Avstrijo o spremembi pogodbe med SFR Jugoslavijo in republiko Avstrijo 
o cestnem predoru skozi Karavanke, 15. septembra 1977, 

13. predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med SFR Jugoslavijo in Zdru- 
ženim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske o izogibanju dvojnemu 
obdavčevanju dohodka, 

14. osnutek zakona o zagotovitvi sredstev federacije za vlogo SFR Jugo- 
slavije v splošno povečanje kapitala Mednarodne banke za obnovo in razvoj, 

15. osnutek zakona o zagotovitvi sredstev federacije za posebno povečanje 
vloge Socialistične federativne republike Jugoslavije v kapitalu Mednarodne 
banke za obnovo in razvoj, „ 

16. osnutek zakona o zagotovitvi sredstev za prispevek SFR Jugoslavije 
k svetovnemu programu hrane za leti 1983 in 1984, 

17. osnutek zakona o zagotovitvi sredstev železniškim transportnim orga- 
nizacijam združenega dela za nakup tirnih vozil domače proizvodnje, 



75. seja 215 

18. osnutek zakona o zagotovitvi sredstev za financiranje graditve jugo- 
slovanskega dela železniške proge Titograd—Skadar v letih 1982 in 1983, 

19. osnutek zakona o pogojih in načinu razpolaganja in o uporabljanju 
ustvarjenih konvertibilnih deviz v plačilih do tujine ter o zadolževanju v tujini 
v letu 1982, 

20. poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in po- 
krajin Skupščine SFR Jugoslavije o poteku usklajevanja osnutka zakona o ob- 
davčevanju proizvodov in storitev v prometu, 

21. poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in po- 
krajin Skupščine SFR Jugoslavije o poteku usklajevanja osnutka poslovnika 
Zbora republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije, 

22. osnutek odloka o spremembah odloka o določitvi skupnega zneska 
deviz za potrebe federacije v letu 1982, 

23. osnutek odloka o merilih za postopno nadomeščanje kreditov iz pri- 
marne emisije za selektivne namene s selektivno monetizacijo v letu 1982, 

24. predlog poslovnika o delu Skupščine SR Slovenije v neposredni vojni 
nevarnosti in v vojni, 

25. volitve in imenovanja in 
26. predlogi in vprašanja delegatov. 
Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev predlaganega dnevnega 

reda? (Ne.) Če ne, prehajamo na glasovanje. 
Kdor je za predlagani dnevni red, naj to potrdi z dvigom roke! (Vsi dele- 

gati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je predlagani dnevni red soglasno sprejet. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapis- 
nikov 73. in 74. seje Zbora združenega dela. 

Zapisnika ste prejeli. Ima kdo kakšno pripombo ali predlog za spremembo 
oziroma dopolnitev zapisnikov? (Nihče.) 

Ker nima nihče pripomb niti predlogov za dopolnitev, ugotavljam, da sta 
zapisnika 73. in 74. seje Zbora združenega dela odobrena. 

S tem prekinjam sejo zbora. Ob 9.30 bomo imeli skupno sejo vseh treh 
zborov republiške Skupščine. 

(Seja zbora je bila prekinjena ob 9. uri in se je nadaljevala ob 9.30) 

Predsednik Emil Tomažič: Predlagam, da nadaljujemo sejo zbora. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na predlog stališč 
za spremembo in dopolnjevanje planskih aktov v SR Sloveniji za obdobje 
1981—1985, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni svet. 

Predlog stališč je bil objavljen v prilogi II. Poročevalca. Kot gradivo k 
predlogu stališč je bila predložena analiza spremenjenih pogojev in okvirov 
za dopolnjevanje srednjeročnih planskih aktov v Socialistični republiki Slo- 
veniji za obdobje 1981—1985 in dokumentacija k analizi, kar je bilo objavljeno 
v prilogi II. Poročevalca. 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Franc 
Jamšek, namestnik direktorja Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje. 
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Franc Jamšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Gospodarska gibanja v zadnjih dveh letih potekajo v bistveno ostrejših gospo- 
darskih razmerah od predvidevanj ob pripravi planskih aktov. 

Strukturne spremembe v svetovnem gospodarstvu vplivajo na nižje stopnje 
gospodarske rasti, kot so bile predvidene in to tako v gospodarstvih Vzhodne 
Evrope, večine razvitih zahodnih držav, zlasti pa v državah v razvoju. Do tega 
prihaja še posebej zaradi zaostrovanja pri uvajanju novega mednarodnega eko- 
nomskega reda. Rezultat teh razmer so tudi nižje stopnje gospodarske rasti v 
Jugoslaviji in v Sloveniji ter manjši obseg razpoložljivih sredstev za investicije 
in potrošnjo. Ob nižji ravni dohodka in nerazrešenih neusklajenosti preteklega 
razvoja se zaostrujejo odnosi v delitvi družbenega proizvoda in izvajanja nalog, 
sprejetih v srednjeročnih planskih aktih. 

Dogovarjanje o temeljih plana Jugoslavije je bilo pod pritiskom rokov za- 
ključeno tako, da so nekatera vprašanja ostala odprta, nekatera pa so bila 
rešena le načelno. Konkretne rešitve problemov so se prepuščale posameznim 
izvedbenim dokumentom, katerih priprava in usklajevanje je izrazito kasnila, 
delno tudi zaradi premajhne strpnosti in konkretnosti ob usklajevanju. 

Ocenjujemo, da družbeni plani in plani samoupravnih organizacij in skup- 
nosti v Socialistični republiki Sloveniji, ki smo jih sprejeli v preteklem letu, 
v veliki meri odražajo uskladitev različnih razvojnih interesov. Različna pa je 
tudi stopnja konkretizacije teh usmeritev in nalog v planih temeljnih nosilcev 
razvoja. 

Predvsem je bilo pri pripravi planskih aktov v premajhni meri izvedeno 
načelo sočasnosti planiranja, kar se odraža v premajhni medsebojni usklaje- 
nosti planov različnih nosilcev planiranja. Predvideni razvoj se je v premajhni 
meri usklajeval v proizvodnih in dohodkovnih povezavah, zlasti glede obsega 
in strukture proizvodnje, možnosti oskrbe kadrov, ekonomskih odnosov s tujino 
ter investicij tako po strukturi kot glede zagotavljanja sredstev za njihovo 
izvedbo. 

Izraziteje so se pokazale tudi neusklajenosti planskih usmeritev in nalog 
povsod tam, kjer so bili plani še vedno preveč odraz želja, ali pa niso dosledno 
upoštevali skupno dogovorjenih usmeritev oziroma niso bili ustrezno izpeljani 
postopki dogovarjanja in sporazumevanja o nalogah in ukrepih za njihovo 
izvajanje. 

Od priprave in sprejema planskih aktov so se spremenili pogoji predvsem 
na področju ekonomskih odnosov s tujino. Zaostrila se je zunanja likvidnost 
države, pri čemer ne moremo več računati z nadaljevanjem obsega zadolže- 
vanja in načina njihovega koriščenja, kot se je predvidevalo ob pripravi plan- 
skih aktov. 

Tako kot v prvih dveh letih izvajanja plana bodo plačilno-bilančne razmere 
odločujoče vplivale na pogoje in okvire za proizvodnjo, prek tega pa tudi na 
ustvarjanje realnega dohodka in posameznih oblik porabe. Zato je povečanje 
izvoza, zlasti na konvertibilno področje in zagotavljanje boljših neto deviznih 
učinkov pogoj in temeljna usmeritev nadaljnjega razvoja. 

Ob preverjanju in prilagajanju planskih aktov pa je potrebno upoštevati 
tudi spremenjene predpise o amortizaciji in revalorizaciji osnovnih sredstev. 
Po sedanjih ocenah se bodo sredstva amortizacije v združenem delu Slovenije 
v povprečju povečala za okoli 100%. Približno polovico tega prirasta je re- 
zultat lanske inflacije, ki bi se skozi valorizacijski koeficient odražala v višje 
ovrednoteni vrednosti osnovnih sredstev tudi ob nespremenjenih predpisih na 
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tem področju. Učinki povečanja amortizacije na dohodek bodo različni po posa- 
meznih panogah, področjih in organizacijah združenega dela, odvisno od struk- 
ture in starosti osnovnih sredstev. Različne bodo tudi možnosti zagotavljanja 
sredstev za njihovo pokritje, saj oblikovana sredstva akumulacije v delu orga- 
nizacij združenega dela ne bodo zadoščala. Prenašanje na ta način povečanih 
stroškov enostavne reprodukcije na cene bi pomenilo močno spodbudo inflacij- 
skim gibanjem. Da bi to preprečili, smo že v resoluciji opredelili, da se pove- 
čanje amortizacije v načelu ne sme pokrivati s povečanjem cen. 

Rešitev bo treba iskati v prizadevanjih za postopno uveljavitev predpisov 
zlasti na specifičnih področjih, kot so na primer gospodarska infrastruktura, 
družbene dejavnosti ter v dogovarjanju v okviru povezav organizacij združe- 
nega dela in zduževanju sredstev akumulacije za skupno reševanje problemov. 

Znatno višja sredstva amortizacije bodo pomenila del sredstev za investi- 
cije, zato jih bo nujno vključevati tudi v sporazumevanje o združevanju in 
usmerjanju sredstev za dogovorjene razvojne naloge. 

Tovarišice in tovariši delegati! V strokovnih krogih so začele prve raz- 
prave o osnutku sprememb in dopolnitev dogovorov o temeljih družbenega plana 
Jugoslavije za obdobje 1981—1985. Omejujejo se predvsem na razprave o priori- 
tetah, medtem ko razen načelnega soglašanja večinoma ni pripravljenosti za 
spremembo že dogovorjenih pravic in obveznosti. 

V predloženih konceptih sprememb prevladuje linearno prilagajanje novim 
okvirom, premalo pa je pripravljenosti za selektiven pristop pri oženju prioritet. 

Ocenjujemo, da so v predložena gradiva v premajhni^ meri vgrajeni za- 
ključki Komisije za ekonomsko stabilizacijo pri zveznih družbenih svetih. Izhod 
iz sedanjega položaja je namreč treba iskati predvsem v temeljiti spremembi 
odnosa do izvoza, v vse večji navzočnosti na mednarodnem trgu in podrejanju 
merilom, ki jih taka usmeritev zahteva. 

V skladu s tem niso sprejemljive težnje, da se med temeljnimi usmeritvami 
substitucija uvoza praktično enači z izvozom. Ob tem se izgublja jasnost raz- 
vojne strategije v smeri vključevanja v mednarodno delitev dela in omogoča 
nadaljevanje avtarkičnega razvoja. 

V okviru sprememb planskih dokumentov na ravni federacije bi morali 
poleg krčenja nalog in programov v okviru prioritet prilagoditi tudi naloge na 
drugih področjih. Zlasti bo treba doseči uskladitev splošne in skupne porabe 
z realnimi možnostmi in vztrajati na odpravi avtomatizmov v njihovem finan- 
ciranju. 

Pri spremembah in dopolnitvah dogovora o temeljih družbenega plana Ju- 
goslavije bi morali preveriti tudi realnost nekaterih določil dogovora o politiki 
hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in Socialistične avto- 
nomne pokrajine Kosovo ter dogovora o razvoju Jugoslovanske ljudske armade, 
saj je treba tudi ti dve področji uskladiti z realnimi možnostmi. 

Planski dokumenti v Sloveniji že vsebujejo številne prvine in usmeritve, 
ki prihajajo v ospredje ob dopolnjevanju in spreminjanju družbenega plana 
Jugoslavije. 

V procesu dopolnjevanja planov v SR Sloveniji je treba te usmeritve se 
jasneje poudariti, konkretizirati naloge na posameznih področjih ter opredeliti 
nosilce in ukrepe za njihovo izvajanje. Pri tem je treba uresničevati vse tiste 
naloge kjer je mogoče z večjimi napori in aktiviranjem kvalitetnih dejavnikov 
preseči' sicer zožene možnosti. To pomeni, da ne gre za pasivno prilagajanje raz- 
meram, vendar pa gre hkrati tudi za opuščanje nerealnih želja. 
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Ocene in manjši obseg razpoložljivih sredstev v primerjavi s predvidevanji 
družbenega plana so posledica nižje gospodarske rasti in visokega razvredno- 
tenja sredstev v letih 1980—1981 ter za letos ocenjenih materialnih odnosov. 
Realno razpoložljiva sredstva za gospodarske investicije v osnovna sredstva bi 
se na teh osnovah po sedanjih ocenah znižala za več kot 10 odstotkov. Nujnost 
uresničevanja nalog na področju izvoza, kmetijstva, živilstva ter zagotovitev 
najnujnejše surovinske osnove bo zahtevala bolj smotrno usmeritev razpolož- 
ljivih sredstev za investicije v osnovna sredstva. 

Na osnovi predloženih programov organizacij združenega dela zaključujejo 
Gospodarska zbornica Slovenije, splošna združenja, banke, SISEOT in Izvršni 
svet predlog programa izvozno usmerjenih investicij. Banke ocenjujejo, da bo 
v primerjavi s planskimi predvidevanji za okoli četrtino nižji obseg sredstev 
za dolgoročne namene. Po prvih ocenah bi bilo treba v naložbe za doseganje 
predvidene izvozne usmeritve v letih 1981—1985 v SR Sloveniji namenjati okoli 
četrtino razpoložljivih investicijskih sredstev. V kmetijstvu, gozdarstvu in obrti 
bi zadržali v dogovoru predvideni obseg investicij, kar pomeni, da bi se povečala 
njihova udeležba v strukturi. Ustrezno bi se zmanjšala sredstva za investicije 
na drugih področjih. 

V okviru zoženih bančnih sredstev bo ostal nespremenjen delež bančnih 
sredstev, ki se bo namenjal za gospodarsko infrastrukturo. Prav tako bo na te 
naložbe vplival tudi manjši obseg in ostrejši kriterij uporabe zadolževanja v tu- 
jini. Za financiranje gospodarske infrastrukture ta sredstva postajajo vse manj 
primerna zaradi problema vračanja sorazmerno visokih obresti in tečajnih 
razlik. Zaradi tega bo treba zmanjšati celoten obseg investicij na področju 
gospodarske infrastrukture in opredeliti tiste prioritete, ki ostajajo vključene 
tudi v zoženih materialnih okvirih. 

Uporabniki in izvajalci se morajo dogovoriti za prilagoditev razvojnih na- 
log dejanskim razmeram. To zahteva spremenjeno obnašanje uporabnikov pri 
koriščenju storitev gospodarske infrastrukture. Gre za manjši obseg porabe ob 
počasnejši rasti proizvodnje in standarda, predvsem pa za racionalnejšo uporabo 
teh storitev. Izvajalske organizacije morajo poiskati možnost cenejšega oprav- 
ljanja storitev, predvsem pa opredeliti najnujnejše prioritete v razvojnih pro- 
gramih in njihovo bolj smotrno izvedbo. 

V samoupravnih interesnih skupnostih morajo realneje ovrednotiti razvojne 
programe. V dosedaj veljavnih samoupravnih sporazumih so seznami dogovorje- 
nih naložb zaradi podcenjevanja vrednosti programov širši od realnih okvirov. 
Izvršni svet meni, da bo v okviru samoupravnih interesnih skupnosti materialne 
proizvodnje treba dati prednost razvoju energetike iz domačih virov, ob tem 
pa pripravili najnujnejši program elektroenergetike, ki bo upošteval zmanjšanje 
stopnje rasti porabe električne energije. 

Na področju prometa bodo imeli prednost programi, ki bodo v železniškem 
gospodarstvu zagotavljali varnost prometa, odpravo ozkih grl in najnujnejši 
program modernizacije, kar bo prispevalo tudi k ustvarjanju večjega deviznega 
priliva. 

V drugih infrastrukturnih dejavnostih bo poudarek na rednem vzdrževanju. 
Njihova širitev pa bi v okviru razpoložljivih sredstev bila prednostna pred- 
vsem z vidika zagotavljanja deviznega priliva. 

Z dopolnjevanjem planskih dokumentov samoupravnih interesnih skup- 
nosti družbenih dejavnosti se bodo morale predvsem zagotoviti realnejše ocene 
dogovorjenih programov tako po obsegu kot po strukturi. S kvalitetnimi premiki 
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v organizaciji in delovanju posameznih dejavnosti si bo treba prizadevati za 
ohranjevanje obsega pravic in nujne ravni dejavnosti, pri čemer bo potrebno 
še nadalje iskati možnosti za zmanjšanje investicij in njihovo racionalnejšo 
izvedbo. , . , 

Tovarišice in tovariši delegati! V procesu sprememb in dopolnitev planskm 
aktov gre za nadaljnje prilagajanje razvojnih programov razpoložljivim sred- 
stvom. Razpoložljiva sredstva bodo manjša, kar zahteva ob ustreznem reagiranju 
prioritetnih programov izvedbo najnujnejših in za njih drugih programov ali 
pa s prilagoditvijo standardov omejeno oziroma racionalnejšo izvedbo teh pro- 
gramov. Težišče prilagajanja bi morale prevzeti delegatske skupščine samo- 
upravnih interesnih skupnosti oziroma delavski sveti. Izhodišča pri presoji okvi- 
rov in nalog bi morala biti razmerja glede na bruto dohodek oziroma družbeni 
proizvod, upoštevajoč osnovne premike cen in spremenjeni obseg ter pomen 
amortizacijskih sredstev. Na ta način bi v številnih primerih lahko poenostavili 
postopek in prilagodili planske akte v smislu kontinuiranega planiranja. 

Da bi zagotovili vsebinsko razpravo o vseh prilagoditvah, morajo samo- 
upravne interesne skupnosti materialne proizvodnje in družbenih dejavnosti 
skupaj posredovati spremembe in dopolnitve njihovih planskih aktov organiza- 
cijam združenega dela v razpravo in sprejemanje. 

Stališča, ki jih obravnavate in sprejemate danes, so predlagana kot enotna 
izhodišča in usmeritve za dopolnjevanje in usklajevanje planskih dokumentov 
v SR Sloveniji. Pripravljena so na osnovi analize in dokumentacijskih osnov 
Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje, ki se dopolnjujejo z novejšimi 
podatki in rezultati dosedanjega usklajevanja med posameznimi nosilci plani- 
ranja. V razpravi so novi izračuni razpoložljivih sredstev, ki bodo služili kot 
okvir za pripravo osnutka sprememb in dopolnitev dogovora o temeljih plana. 
Udeleženci dogovora o temeljih plana so pričeli z aktivnostmi za dopolnjevanje 
in usklajevanje planskih nalog. V občinah ter v posebnih družbenopolitičnih 
skupnostih pripravljajo analize spremenjenih pogojev m potrebnih uskladitev 
planskih aktov občin. Na tej osnovi bo večina občin že v mesecu aprilu sprejela 
tudi stališča za spremembo in dopolnjevanje planskih aktov v občinah. 

Tovarišice in tovariši delegati! Z dopolnjevanjem planskih dokumentov 
moramo doseči v duhu kontinuiranega planiranja njihovo prilagajanje zaostre- 
nim razmeram ter večjo stopnjo njihove medsebojne usklajenosti in konkreti- 
zacije dogovorjenih obveznosti. Na ta način bomo utrjevali sistem samouprav- 
nega družbenega planiranja in ustvarili osnove za razreševanje materialnih 
problemov po samoupravni poti. V teh osnovah bi morali tudi zagotoviti učin- 
kovitejšo izrabo kadrovskih, naravnih in drugih materialnih možnosti ter do- 
seči dinamičnejšo gospodarsko rast, ki bo omogočila večje razreševanje material- 
nih neusklajenosti dosedanjega razvoja. 

Razprave v delovnih telesih Skupščine so potrdile usmeritve predlaganih 
stališč, zato v imenu Izvršnega sveta predlagam, da jih sprejmete. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Želijo poročevalci delovnih 
teles besedo? (Ne.) . _ 

Prehajamo na razpravo. Besedo ima tovansica Marjana Stern, delegatka 
Zbora združenega dela za področje prosvete in kulture, 21. okoliš, Novo mesto. 

Marjana Stern: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši! Skupina 
delegatov za gospodarsko, socialno-zdravstveno in prosvetno-kulturno področje 
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s sedežem v Novem mestu in skupina delegatov za Zbor občin občine Novo mesto 
sta v ponedeljek 29. marca 1982 razpravljali o predlogu stališč in usmeritev 
za spremembo in dopolnitev srednjeročnih planskih aktov v SR Sloveniji za ob- 
dobje 1981 1985 ter sprejeli naslednje opredelitve oziroma predloge. 

Spremembo planskih aktov narekujejo zaostreni pogoji gospodarjenja in 
nekatere okoliščine, na katere očitno nismo računali. V tem smislu skupini 
delegatov podpirata spremembo planskih aktov. Menimo pa, da ne gre samo 
za objektivne vzroke, ampak da je vzrok tudi v sprejemanju nerealnih plan- 
skih aktov, saj so nam bili zaostreni pogoji gospodarjenja znani že ob spreje- 
manju srednjeročnih planov. 

V preteklosti smo bili običajno izpostavljeni hudim pritiskom vseh tistih 
ki jim predvidena rast družbenega proizvoda ni omogočila uresničitve njihovih 
ambicij. Zato je bila predvidena stopnja izraz želja, ne pa uresničenih ekonom- 
skih razmer. Pri zavzemanju za povečanje izvoza, ki je ob takšni devizni bilanci 
družbe razumljivo in nujno, je treba preveriti in ugotoviti na ravni republike, 
za kakšen izvoz imamo naravne prednosti in s katerim izvozom se tudi finančno 
kolikor toliko ugodno pojavljamo na zunanjih trgih. Smiselno bi bilo pospe- 
ševati izvoz, ki nam daje boljše učinke, ne pa izvoz za vsako ceno. 

Delegacije se ne moremo strinjati z dokaj mlačno formulirano 3. točko v 
predlogu stališč, ki govori o racionalnejšem obnašanju na področju skupne po- 
rabe. Ze večkrat je bila postavljena zahteva o preveritvi in prilagoditvi nor- 
mativov in standardov v SIS družbenih dejavnosti. Namesto da bi Skupščina 
preverjala rezultate teh ukrepov, v predlogu stališč ponovno postavljamo tako 
zahtevo. 

Enaka ugotovitev velja tudi za SIS gospodarske infrastrukture kakor tudi 
za splošno porabo na vseh ravneh. Menimo, da bi se morali v okviru republike 
dogovoriti za učinkovito in enotno akcijo in zagotoviti, da se ob dosedanjem 
obsegu sredstev, toda z boljšo organiziranostjo in odgovornostjo izvajalcev doseže 
vsaj enako kvaliteto in obseg storitev. Preprečiti je treba nadaljnje širjenje 
pravic in podobno. 

Predlog stališč bi po našem mnenju moral vsebovati tudi opredelitve glede 
odprave izgub v nekaterih velikih organizacijah združenega dela v SR Sloveniji. 

e izgube namreč lahko ogrozijo uresničitev vseh programiranih razvojnih na- 
log. Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Razpravljala bo Katarina 
' delegatka Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 19 okoliš 

Lendava. ' 

Katarina Bokan: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Pred letom dni so delegati zborov republiške Skupščine sprejemali družbeni 
plan SR Slovenije za obdobje 1981—1985. Glede na to, da je meseca marca 
lansko leto prišlo do odločitve o prenehanju izgradnje rafinerije v Lendavi, je 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ob sprejemanju družbenega plana predložil 
amandma, s katerim je predlagal, da se točka 4.1.3. predloga družbenega plana 
SR Slovenije dopolni z naslednjim besedilom: 

»Organizacija INA Nafta Lendava bo osvojila nov program s področja pro- 
cesne kemije na osnovi dolgoročne surovinske osnove. Naložbe v preusmeritev 
predvidene rafinerije in novi program naj bi izboljšala oskrbo z reprodukcijskim 
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materialom na domačem trgu ter omogočila nadaljnji razvoj organizacije in za- 
gotovila socialno varnost delavcev.« 

Kljub prizadevanjem Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije glede razreše- 
vanja problematike INA Nafte, do danes še niso razrešena bistvena vprašanja 
sanacije, tako da se ta delovna organizacija srečuje z vedno večjimi problemi. 

Naša delegacija pozdravlja sklenjeni sporazum med delovno organizacijo 
Belinka in delovno organizacijo INA Nafte Lendava, glede izgradnje pentaeritri- 
tola na lokaciji INA Nafte Lendava, kot enega izmed primerov gospodarskega 
odločanja. Ob tem pa opozarjamo, da samo ta program nikakor ne more biti 
rešitev za INO Nafto tako glede sanacije tekočih problemov kot tudi v raz- 
vojnem smislu. 

Naša delegacija meni, da bi morali v spremembah in dopolnitvah dogovora 
o temeljih družbenega plana SR Slovenije in samega plana opredeliti konkret- 
nejše naloge, usmeritve in aktivnosti, ki bi prispevale k učinkovitejšemu raz- 
reševanju problematike INA Nafte Lendava. Hvala! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima Marjan Kurnik, 
gospodarsko področje, 18. okoliš, Slovenska Bistrica. 

Marjan Kurnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov za Zbor združenega dela republiške Skupščine iz občine Slo- 
venska Bistrica ima naslednja mnenja in stališča. 

Na strani 5, pri kriterijih za prestrukturiranje gospodarstva, menimo, da 
bi moral biti program potencialno prednostnih investicij v SR Sloveniji čim 
prej dogovorjen, kajti to močno vpliva na spremembo in dopolnitev planskih 
dokumentov v posameznih občinah. 

Stran 11, »skladnejši regionalni razvoj«. V analizi ugotavljamo, da politiko 
skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji le delno uresničujemo. 

Naša občina kljub skoraj enkratno višji stopnji rasti družbenega proizvoda 
v primerjavi s povprečno v SR Sloveniji, doseženi v letih 1979, 1980 in 1981, 
še nadalje zaostaja in je razkorak med razvitimi in manj razvitimi občinami 
vedno večji. Zaradi tega bo treba v spremembah in dopolnitvah planskih aktov 
glede skladnejšega regionalnega razvoja naloge konkretizirati tako, da bo do- 
govorjena politika skladnejšega regionalnega razvoja tudi dosežena. Zlasti je 
treba konkretizirati naloge in vključiti elemente solidarnosti v dopolnjene samo- 
upravne sporazume republiških samoupravnih interesnih skupnosti s področja 
gospodarske infrastrukture in družbenih dejavnosti. 

Na strani 13, »dohodkovni položaj organizacij združenega dela«, menimo, 
da bi morali v analizi prikazati tudi vpliv novih obrestnih mer na posamezne 
dejavnosti gospodarstva, ki bodo zašle v velike gospodarske težave. 

Opozorili bi radi tudi na dejstvo, da bodo s sklepom o usklajevanju obsega 
in dinamike prirasta bančnih plasmajev, ki ga je sprejel Svet guvernerjev Na- 
rodne banke Jugoslavije, najbolj prizadeta tista področja, kjer je bilo stanje 
plasmajev banke na dan 31. decembra 1981 zelo nizko. Menimo, da bi se morali 
v zvezi s tem v Sloveniji enotno dogovoriti, sicer kljub sredstvom v bankah ne 
bo mogoče teh plasirati v prednostne investicijske naložbe na teh področjih. 
Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Razpravljal bo Rudi Nadiže- 
vec, gospodarsko področje, 11. okoliš, Kranj. 
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Rudi Nadiževec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Na skupni seji skupin delegatov, ki delegirajo delegate v zbore Skupščine SR 
Slovenije iz občine Kranj, z dne 25. 3. 1982, smo obravnavali predlog stališč za 
spremembo in dopolnjevanje planskih aktov SR Slovenije za obdobje 1981—1985 
in analizo spremenjenih pogojev in dkvirov za dopolnjevanje srednjeročnih 
planskih aktov SR Slovenije za obdobje 1981—1985. 

Člani skupine delegatov so oblikovali naslednja mnenja in stališča. 
Spremenjene in zaostrene družbeno gospodarske razmere so pokazale, da 

so možnosti razvoja, ki so opredeljene v srednjeročnih planskih dokumentih za 
obdobje 1981—1985, preoptimistične in da jih je zato potrebno skrčiti. Glede 
na to in še na nekatere druge pomanjkljivosti sprejetih planskih dokumentov se 
strinjamo, da je planske dokumente potrebno spremeniti in zato podpiramo spre- 
jem stališč za spremembo in dopolnjevanje planskih aktov v SR Sloveniji za 
obdobje 1981—1985. 

K predlaganim gradivom pa imamo nekatere pripombe. 
1. Analiza spremenjenih pogojev in okvirov za dopolnjevanje srednjeročnih 

planskih aktov v SR Sloveniji za obdobje 1981—1985 je sicer objavljena v skup- 
ščinskem gradivu, vendar je predmet obravnave v Skupščini le predlog stališč 
za spremembo in dopolnjevanje planskih aktov v SR Sloveniji za obdobje 
1981 1985. la stališča pa so zelo splošna, skopa in premalo konkretna in zato 
menimo, da so stališča brez temeljitejšega poznavanja analize pomanjkljiva. 
Mnenja smo, da je potrebno razpravljati tudi o analizi. 

2. Izhodišče za pripravo stališč je analiza, za katero menimo, da je kot 
osnova za spreminjanje planskih dokumentov in določanje možnosti razvoja 
v obdobju 1983—1985 glede na dosežene in načrtovane razultate v prvih dveh 
letih tekočega srednjeročnega obdobja nerealna. 

Prav nerealnost sprejetih srednjeročnih planov je poleg spremenjenih raz- 
mer tudi eden izmed pomembnih razlogov za spreminjanje planskih dokumen- 
tov. Zato si v tem postopku spreminjanja planskih dokumentov, ki zahteva 
obilico strokovnega dela in angažiranosti samoupravnih organov, ne bi smeli 
ponovno zastavljati nerealnih ciljev. 

Ob tem menimo, da še posebej izstopajo naslednje preoptimistične napovedi 
o načinih in razvojnih možnostih do konca tekočega srednjeročnega obdobja. 

a) Ocena novih razvojnih možnosti namreč temelji na dokaj visokih mož- 
nostih povprečne letne stopnje rasti družbenega proizvoda 2,6%, ki so po- 
membno večje že od ocenjenih gibanj za leto 1981 0,8 »/# in planiranih za leto 
1982 1,5 fl/o. Še bolj nerealne pa postanejo, ko jih primerjamo z doseženo višino 
družbenega proizvoda v letu 1981, ki pomeni njegov realni padec glede na 
leto 1980. 

b) Tudi predvidene usmeritve za razporejanje dohodka, rast osebne porabe 
za 11 '%> in skupne porabe za 15 %> hitreje od rasti družbenega proizvoda, ne bodo 
prispevale h krepitvi reprodukcijske sposobnosti družbenega dela, kot je to 
zapisano v stališčih. 

c) Poleg povečanja osebne in skupne porabe analiza o ocenah možnosti raz- 
voja v obdobju 1983—1985 načrtuje tudi povečanje investicijske porabe in po- 
večanje deleža investicij v družbenem proizvodu. Menimo, da je predpostavka 
o možnem povečanju vseh oblik porabe nerealna. 

d) Nadalje izstopajo nove ocene možnosti rasti industrijske in kmetijske 
proizvodnje, saj je ocenjena možnost rasti industrijske proizvodnje povprečno 
letno v obdobju 1983—1985 kar za 70®/« višja od dosežene rasti v letu 1981 ozi- 
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roma planirane za leto 1982 in ocena možne rasti kmetijske proizvodnje v tem 
obdobju, ki je kar 4,4-krat večja kot dosežena v letu 1981. Glede na dosežene 
stopnje rasti zaposlovanja v letih 1981 in planirane stopnje porasta v letu 1982 
ter obseg in značaj investicij je tudi planirana 1,5% rast zaposlenosti v zdru- 
ženem delu visoka. 

3. Kljub napovedi o zelo optimističnem gibanju osebne in skupne porabe 
v zadnjih treh letih planskega obdobja pa bo porast življenjskega standarda 
v obdobju 1981—1985 zelo skromen oziroma enak kot leta 1980, saj se za osebno 
porabo načrtuje njeno realno zmanjšanje glede na leto 1980, za skupno porabo 
pa le malenkostno realno povečanje za 0,7%. Takšna predvidena gibanja niso 
spodbudna. 

Ob spreminjanju planskih dokumentov bi bilo treba temeljito pretehtati 
odločitve o tem, ali bomo v naslednjih letih ohranjali zelo visok delež investi- 
cij v družbenem proizvodu in ob tem nujno zmanjševali osebno in skupno porabo 
ali pa se bomo odločili za skromnejša investicijska vlaganja in za ponovno pre- 
veritev načrtovanih investicij ter z dviganjem življenjskega standarda povečali 
produktivnost dela, zagotavljali čim boljše izkoriščanje sedanjih zmogljivosti 
ter z manjšimi modernizacijami in odpravo ozkih grl v kratkem času dosegli 
ugodnejše rezultate. v 

4. Nujnost dinamičnega povečanja izvoza je določena že v sprejetih planskih 
dokumentih, vendar doseženi rezultati kažejo, da regionalna usmerjenost izvoza 
glede na naše obveznosti in potrebe ni ustrezna. Kljub načelni opredelitvi o nuj- 
nosti hitrejšega povečanja predvsem konvertibilnega izvoza, v analizi podatki 
niso prikazani tako, da bi lahko razbrali, kakšne so naloge v zunanjetrgovinski 
menjavi s konvertibilnim področjem, kar je prav gotovo ena izmed pomanjklji- 
vosti analize in usmeritev za spreminjanje planskih dokumentov. 

5. V poglavju analize, ki nakazuje nove ocene možnosti okvirov razvoja, 
niso dane usmeritve razvoja na področju gospodarske infrastrukture samo- 
upravnih interesnih skupnosti materialne proizvodnje. Glede na pomembnost 
tega področja in izkušnje oziroma probleme iz dosedanjega poteka procesa druž- 
benega planiranja je to prav gotovo tudi ena izmed pomanjkljivosti predlaganih 
gradiv. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Besedo ima Jože Kreč, gospo- 
darsko področje, 34. okoliš, Vrhnika-Logatec. 

Jože Kreč: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Delega- 
cija za Zbor občin in za Zbor združenega dela z našega področja je k tej točki 
dnevnega reda imela naslednje pripombe. 

V celoti se strinjamo, da je treba srednjeročni plan v tistih sredinah, kjer 
je bil preambiciozno oziroma nerealno postavljen, spremeniti in ga dopolniti. 
Kot vemo, gre predvsem za spremembo planov količinskega obsega proizvodnje, 
izvoza in investicijskih naložb. Menimo pa, da bo treba k temu delu pristopiti 
enotno in v resnici disciplinirano. Vemo, da je treba spremembe sprejemati po 
enakem postopku, kot je bil sprejet plan. Vemo pa tudi, da so potekale aktiv- 
nosti za sprejem plana 1981—1985 dve leti. Nekateri tozdi in družbenopolitične 
skupnosti pa teh planov še do danes nimajo. Čeprav mineva že leto in tri me- 
sece sedanjega srednjeročnega obdobja, sprašujemo, ali bomo spremembe po 
vsej pravno-formalni poti dokončno sprejeli tudi čez dve leti, to je do konca 
tega srednjeročnega obdobja ali po hitrem in enostavnejšem postopku? 
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Vemo, da so temelje plana sprejemali delavci z referendumom, da imamo 
smernice in usklajene elemente in samoupravne sporazume o temeljih plana, 
ki vsebujejo osnovne podatke iz sprejetih temeljev, vemo pa tudi, da v končni 
plan ne moremo napisati nekaj, kar ni v skladu s sprejetimi usmeritvami o te- 
meljih plana. 

Primer. Konstrukcija dohodka in njegova delitev, investicijske naložbe in vsi 
ostali finančni podatki v srednjeročnem planu so izračunani po cenah iz leta 
1980. Kdor je temelje plana sprejemal avgusta 1980, je imel cene iz prve polovice 
leta, kdor pa je sprejemal temelje plana konec leta, je imel novejše in s tem 
tudi realnejše cene. Na slabšem je torej tisti, ki je upošteval rok in ima sedaj 
večjo potrebo za spremembo plana kot tisti, ki je rok zamudil, da pa o tistih, 
ki še sedaj nimajo plana, sploh ne govorim, ker prav slednji bodo imeli še 
najmanj težav in najbolj realne plane. 

Menimo tudi, da je treba zavzeti enotno stališče in v srednjeročnem planu 
spremeniti tudi finančne podatke kljub temu, da se količinski plan izvoza in 
plan investicij ne bosta spremenila. Vemo namreč, da je bilo od tedaj, ko smo 
sprejeli srednjeročni plan, sprejetih vrsto predpisov tako glede amortizacije 
družbenih dajatev, sprememb sistema obračuna prispevkov in tako dalje. 

Delegati, ki smo navzoči na sejah zborov Skupščine in ki obravnavamo gra- 
diva za te seje, smo priča nenehnim spremembam zakonov in zakonskih pred- 
pisov. Zasipani smo z gradivom pred sejo in med sejo, tako da na koncu ne 
vemo več, kaj je prav in kako naj se odločimo v imenu svoje baze oziroma de- 
legacije. 

Stalne spremembe povzročajo to, da v noben podatek nisi več prepričan, 
saj je le malokateri sploh še primerljiv s preteklim odbodbjem. Tega seveda 
ni razumeti kot težnjo proti vsakršnim spremembam ali napredku, kot se temu 
reče. Težnja je le po odpravi tako imenovane zmede teh nenehnih sprememb. 

Zato naša skupina meni, da je treba jasno povedati, katere aktivnosti je 
treba ponoviti pri spremembah plana in po kakšnem postopku in ali je po- 
trebno spreminjati tudi finančne podatke in po kakšnih cenah. Kar pa je naj- 
važnejše, postaviti je treba tudi rok za sprejem, ki bi moral biti nepreklicen 
za vse nosilce planiranja. To zahtevamo zato, ker menimo, da to le ne bi smelo 
biti prepuščeno odločitvi nosilcev samih in tudi sama akcija ne bo racionalna, 
če bo treba spremembe sprejemati tako, kot je to določeno v zakonu o temeljih 
sistema družbenega planiranja. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Želi še kdo besedo? (Nihče.) 
V zvezi z razpravo delegata iz Kranja menim, da je analiza in dokumentacija 
k analizi vsekakor tudi predmet razprave, čeprav je res, da bomo sprejemali 
le predlog stališč za spremembo in dopolnjevanje planskih aktov. Vendar bi 
glede na bogato razpravo predlagal, da bi ob sprejemu predloga stališč sprejeli 
še poseben sklep, s katerim bi naložili Izvršnemu svetu in vsem nosilcem družbe- 
nega planiranja, da upoštevajo stališča, mnenja in predloge, ki so bili danes 
izraženi v razpravi. 

Menim, da bi glasovali najprej o predlogu stališč in potem o posebnem skle- 
pu. Se zbor s tem strinja? (Da.) 

Prehajamo na glasovanje. Najprej dajem na glasovanje predlog stališč za 
spremembo in dopolnjevanje planskih aktov v SR Sloveniji za obdobje 1981 do 
1985. Kdor je za predlog, naj prosim glasuje! (137 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
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Ugotavljam, da je predlog stališč za spremembo in dopolnjevanje planskih 
aktov v SR Sloveniji za obdobje 1981—1985 sprejet z večino glasov. 

Predlagam še naslednji dodatni sklep: 
Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije nalaga Izvršnemu svetu 

Skupščine SR Slovenije in vsem nosilcem planiranja, da v svojih nadaljnjih 
aktivnostih za spremembo in dopolnjevanje planskih aktov upoštevajo tudi 
stališča in predloge delovnih teles Skupščine in zbora ter delegatov v razpravi 
na seji zbora. 

Zeli kdo o tem sklepu razpravljati? (Nihče.) Če ne, prosim, da o njem gla- 
sujemo. Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (142 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 
Obveščam vas, da sta se nam medtem pridružila še dva delegata, in sicer 

oba iz socialno-zdravstvenega področja, eden iz 1. okoliša, Ljubljana-Center in 
eden iz 8. okoliša, Murska Sobota. To pomeni, da je na današnji seji zbora na- 
vzočih 146 delegatov. 

Na predlog delegatov v Zboru republik in pokrajin predlagam, da preidemo 
na 11. točko dnevnega reda. O tej točki razpravlja danes Zbor republik in po- 
krajin, ki čaka na našo odločitev. 

Prehajamo na 11. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o ratifikaciji sporazuma o garanciji med Socialistično federativno republiko Ju- 
goslavijo in Mednarodno banko za obnovo in razvoj (YU-2055), ki ga je Skup- 
ščini SR Slovenije predložil v obravnavo Zbor republik in pokrajin Skupščine 
SFR Jugoslavije. 

K predlogu zakona ste prejeli mnenje Izvršnega sveta Skupščine SR Slo- 
venije in predlog odloka o soglasju k predlogu zakona, o katerem bomo gla- 
sovali. 

Zeli predstavnik delegacije besedo? {Ne želi.) Zeli besedo predstavnik Iz- 
vršnega sveta? (Ne želi.) Želijo besedo poročevalci delovnih teles? (Ne želijo.) 
Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) 

Prehajamo na glasovanje. Na glasovanje dajem predlog odloka o soglasju 
k predlogu zakona o ratifikaciji sporazuma o garanciji med Socialistično fede- 
rativno republiko Jugoslavijo in Mednarodno banko za obnovo in razvoj 
(YU-2055). Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (131 delegatov gla- 
suje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (Dva delegata.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o soglasju k predlogu zakona o ratifika- 
ciji sporazuma o garanciji med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo 
in Mednarodno banko za obnovo in razvoj (YU-2055) sprejet z večino glasov. 

Odrejam 30 minut odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 11.15 in se je nadaljevala ob 11.50.) 

Predsednik Emil Tomažič: Nadaljujemo sejo. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem 
svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih, ki ga je Skup- 
ščini predložil v obravnavo Izvršni svet. 
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Predlog zakona je bil objavljen v Poročevalcu št. 6. 
Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Miha 

Wohinz, republiški svetovalec v Izvršnem svetu. 

Miha Wohinz: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Za 
današnjo sejo zbora je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predložil dva za- 
konska predloga, to je predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o si- 
stemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o repub- 
liških upravnih organih in predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o organizaciji in delovnem področju republiških upravnih organov in republiških 
organizacij ter samostojnih strokovnih služb Izvršnega sveta Skupščine SR Slo- 
venije. Poleg tega pa je priložen tudi predlog odloka o spremembah in dopol- 
nitvah odloka o sestavi republiških komitejev. 

Osnutka obeh zakonov so skupščinski zbori obravnavali in sprejeli na sejah 
24, februarja letos. 

Dovolite mi, da k vsem trem predloženim aktom povem nekaj uvodnih 
besed. 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu državne 
uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih 
organih sledi stališčem, mnenjem in predlogom iz razprave o predlogu za izdajo 
in osnutku zakona. V predlogu zakona so glede na stališča zborov Skupščine ne- 
katere določbe iz osnutka opuščene, druge pa so preoblikovane v skladu s pri- 
pombami in predlogi iz razprav. 

V zvezi z določbami, ki pomenijo uskladitev zakona z ustavnimi amandmaji, 
je predlagatelj upošteval pripombo, da v zakonu ni treba posebej urejati osebne 
odgovornosti članov komiteja, ker je njihova odgovornost za delo v komiteju in 
za delo in odločitve komiteja že opredeljena v ustavnih amandmajih in v obeh 
sistemskih zakonih o državni upravi, to je zveznem in republiškem, ki urejata 
odgovornost upravnih organov, torej tudi komitejev kot kolegijskih upravnih 
organov. 

Druge določbe v zvezi z ustavnimi amandmaji glede na osnutek niso spre- 
menjene. Predlagatelj pa je ob tem še posebej pozorno in iz vseh vidikov 
proučil tiste predloge, po katerih naj bi zakon ne določal omejitve pri ponovnem 
imenovanju predstojnikov zavodov, uprav, inšpektoratov in upravnih organi- 
zacij ter njihovih namestnikov. Menimo, da teh predlogov ni mogoče sprejeti. 

Predstojniki vseh upravnih organov in upravnih organizacij ne glede na 
organizacijsko obliko in vrsto oziroma značaj nalog organa ali organizacije 
imajo po zveznem zakonu o temeljih sistema državne uprave položaj funkcio- 
narja. Iz tega položaja izhajajo zanje enake pravice, dolžnosti in odgovornosti. 
S svojim delovanjem in odločitvami oziroma z akti, ki jih izdajajo, bistveno 
vplivajo na uresničevanje pravic, obveznosti in pravnih interesov delovnih 
ljudi in občanov v samoupravnih organizacijah in skupnostih. Za svoje delo 
in za delo organa, ki ga vodijo, so kot nosilci družbenih funkcij osebno odgovor- 
ni Skupščini in njenemu Izvršnemu svetu. Ta ureditev je enaka za funkcionarje, 
ki vodijo upravne organe na občinski, republiški in zvezni ravni, zato z zako- 
nom ni mogoče drugače urejati ponovnega imenovanja za funkcionarje, ki vo- 
dijo posamezne vrste občinskih upravnih organov ali organizacij. 

Glede na kadrovske razmere v nekaterih občinah, kar je bilo kot utemelji- 
tev posebej poudarjeno v teh predlogih, pa menimo, da je potrebno spodbuditi 
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medobčinsko povezovanje upravnih organizacij in upravnih organov, kar bo 
tudi prispevalo k večji učinkovitosti njihovega dela. 

Ne glede na nekatere pomisleke o potrebnosti drugih sprememb zakona, ki 
presegajo uskladitev zakona z ustavnimi amandmaji, predlagatelj meni, da se 
je že na podlagi dosedanjih ugotovitev mogoče opredeliti za tiste spremembe 
oziroma dopolnitve zakona, ki lahko prispevajo k racionalnejši organizaciji in 
delu upravnih organov. Zato so v predlogu zakona zadržane spremembe in do- 
polnitve, h katerim v razpravah ni bilo pripomb oziroma ki so bile vsebinsko 
podprte. 

Potrebno pa je opozoriti, da je poleg nekaterih drugih določb osnutka opu- 
ščena tudi takratna variantna določba, ki se je nanašala na oblikovanje ene 
delovne skupnosti za več upravnih organov, kar ni v skladu z zveznim zakonom. 
Izvršni svet pa je dal pobudo za ustrezno spremembo zveznega zakona, pri čemer 
se je oprl tudi na razprave v zborih te Skupščine. 

Določbe 3., 5. in 10. člena zakonskega predloga, ki se nanašajo na organi- 
zacijo upravnih organov, so v skladu s pripombami iz razprav preoblikovane 
tako, da ostajajo v okviru načel. Bolj določno pa so poudarjeni elementi, ki jih 
je potrebno upoštevati pri ustanavljanju upravnih organov. 

K 5. členu predlaga Izvršni svet tudi amandma, ki ustrezneje odraža namen 
te zakonske določbe in poudarja, da gre za bolj smotrno opravljanje strokovnega 
dela na posameznem področju, ne pa zgolj za razmejitev nalog med upravnim 
organom in strokovno službo samoupravne interesne skupnosti. 

Izvršni svet tudi soglaša z redakcijskim amandmajem k 4. členu zakonske- 
ga predloga. 

Dovolite, tovariš predsednik, da obrazložim tudi drugi zakon. 
V predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in 

delovnem področju republiških upravnih organov in republiških organizacij ter 
samostojnih strokovnih služb v primerjavi z osnutkom zakona ni bistvenih 
sprememb. 

V skladu s pripombami iz razprav so ustrezneje opredeljena delovna pod- 
ročja Republiškega komiteja za informiranje, Republiškega komiteja za turizem 
in gostinstvo in Republiške uprave za družbene prihodke. 

Glede področja republiškega proračuna se je predlagatelj odločil za va- 
rianto rešitev iz osnutka zakona in tako te naloge Vključujemo v delovno pod- 
ročje Republiškega sekretariata za finance, s čimer jih povezujemo z nalogami, 
ki se nanašajo na sistem splošne porabe, s tem pa tudi na vire za financiranje 
splošnih družbenih potreb. Pri tem pa bo mogoče tudi racionalneje razporediti 
delo in bolje izkoristiti strokovne kadre. Ne glede na to pa ostajajo republiškemu 
sekretariatu, odgovornemu za pravosodje in upravo, naloge pri oblikovanju 
podlag za določanje obsega sredstev, ki so potrebna za smotrno in učinkovito 
delo upravnih in pravosodnih organov. 

Po spremenjenih prehodnih in končnih določbah se začetek dela novih 
upravnih organov in prenehanje odpravljenih časovno sklada z izvolitvijo no- 
vega Izvršnega sveta in imenovanjem funkcionarjev, ki bodo vodili republiške 
upravne organe. V prehodnem obdobju do 30. junija pa bodo morali republiški 
upravni organi, na katere se nanašajo spremembe zakona, uskladiti svoje akte 
o notranji organizaciji in sistemizaciji del in nalog. 

Izvršni svet meni, da bo s predlagano organizacijo lahko zagotovil oprav- 
ljanje vseh funkcij republiških upravnih organov ter uresničevanje svoje od- 

15* 
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govornosti Skupščini za izvajanje politike in izvrševanje zakonov ter za stanje 
na vseh področjih družbenega življenja. 

Kar zadeva odlok o sestavi republiških komitejev so predlagane spremembe 
posledica sprememb v organizaciji republiških upravnih organov. Odlok do- 
loča sestavo petih novih republiških komitejev, spreminja pa se tudi sestava 
večine drugih komitejev zaradi vključevanja novih republiških upravnih 
organov. Hkrati so na podlagi izkušenj iz dosedanjega dela predlagane še ne- 
katere druge spremembe v smeri bolj smotrne medsebojne povezave repub- 
liških komitejev. 

Spremembe in dopolnitve odloka temeljijo na istih izhodiščih glede udeležbe 
posameznih organov, organizacij in skupnosti kot sedanji odlok. Zato so v se- 
stavo komitejev vključeni le tisti dejavniki, katerih sodelovanje je trajno po- 
trebno v delu komiteja. Vsi drugi organi, organizacije in skupnosti pa bodo 
glede na zahteve, ki jih bo obravnaval komite, povabljeni k sodelovanju. To 
velja za družbenopolitične organizacije, ki jih ni mogoče vključevati v članstvo 
komitejev in v odločanje o upravnih zadevah, saj bi jih to omejevalo v njihovi 
ustavni vlogi. 

V skladu s predlogom Odbora za družbenopolitični sistem Družbenopolitič- 
nega zbora je bil v okviru Socialistične zveze dosežen dogovor, da se tudi Zveza 
združenj borcev narodnoosvobodilne vojske neposredno ne vključi v sestavo 
Republiškega komiteja za borce NOV in vojaške invalide, pač pa bo Izvršni svet 
imenoval v ta republiški komite tri člane na predlog Zveze združenj borcev 
narodnoosvobodilne vojske. 

Predlagani amandmaji Izvršnega sveta, ki ste jih dobili danes na klop, 
sledijo pobudam iz razprav v delovnih telesih Skupščine in zborov ter upoštevajo 
predloge Gospodarske zbornice Slovenije. Po amandmajih naj bi bila Gospodar- 
ska zbornica Slovenije dodatno vključena še v Republiški komite za energetiko, 
Republiški komite za industrijo in gradbeništvo ter v Republiški komite za 
turizem in gostinstvo, Splošno združenje kinematografije pa v Republiški ko- 
mite za kulturo. Amandmaji zagotavljajo tudi večjo udeležbo znanstvenih ozi- 
roma visokošolskih raziskovalnih organizacij v posameznih republiških komi- 
tejih. Do dne, 'ko morajo začeti z delom novi republiški komiteji, bo izpeljan 
tudi postopek imenovanja članov komitejev. 

Tovarišice in tovariši delegati! Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pred- 
laga, da sprejmete predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o siste- 
mu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o repub- 
liških upravnih organih s predlaganimi amandmaji, da sprejmete predlog za- 
kona o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in delovnem področju 
republiških upravnih organov in republiških organizacij ter samostojnih stro- 
kovnih služb Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in da sprejmete predlog 
odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o sestavi republiških komitejev 
s predlaganimi amandmaji. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala za uvodno obrazložitev k 4., 5. in 
6. točki dnevnega reda. Želijo poročevalci delovnih teles besedo? (Ne želijo.) 

Prehajamo na razpravo. Besedo ima tovariš Franc Maček, delegat Zbora 
združenega dela za področje gospodarstva, 11. okoliš, Kranj. 

Franc Maček: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Sku- 
pini delegatov, ki delegirata delegate za Zbor združenega dela in Zbor občin 
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Skupščine SR Slovenije, sta na svoji seji 15. 3. 1982 obravnavali pripombe 
k predlogu o spremembah in dopolnitvah zakona o republiških upravnih organih. 

Iz obrazložitve k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o re- 
publiških upravnih organih izhaja, da je bilo v zvezi z opozorilom iz razprav 
dodatno dopolnjena tudi določba 189. člena, ki je vsebinsko povezana s 190. čle- 
nom. Nadalje je razvidno, da je v sedanjem 189. členu predvideno, da se de- 
lavcem, ki jih ni mogoče razporediti v drug upravni organ iste družbenopolitič- 
ne skupnosti, ponudijo dela in naloge v drugem državnem organu ali organiza- 
ciji. Ker je v praksi prihajalo do dvoma, ali-so pod pojmom organizacija zajete 
tudi organizacije združenega dela in druge samoupravne organizacije, je nave- 
dena določba v tem smislu konkretizirana. 

Menimo, da so v 189. in 190. členu predvidene različne situacije. V 189. 
členu je namreč določeno, da se delavci, ki jih ni mogoče razporediti v primeru 
spremenjenih pristojnosti upravnega organa ali zaradi trajnega zmanjšanja 
obsega dela, lahko razporedijo v drug državni organ ali organizacijo združenega 
dela oziroma drug samoupravni organ ali skupnost. V tem primeru gre torej 
za situacijo, ko gre za spremenjeno pristojnost upravnega organa, ki se spre- 
minja bodisi z zakonom bodisi z odlokom oziroma situacijo, ko se zaradi 
smotrnega organiziranja upravnih del in nalog tako zmanjša obseg dela, da so 
posamezna dela in naloge postale nepotrebne. 

V 190. členu pa gre za odpravo upravnega organa, pri čemer prevzame 
upravni organ, v katerega delovno področje preidejo naloge odpravljenega 
upravnega organa, tudi delavce, ki so opravljali ta dela in naloge. 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah določa, da se delavci, ki po 
aktu o sistemizaciji del in nalog niso razporejeni na dela in naloge v upravnem 
organu, ki je prevzel naloge, odpravljenega upravnega organa, razporedijo na 
dela in k nalogam v drug upravni organ iste družbenopolitične skupnosti. V po- 
vezavi s spremembo 20. člena zgoraj citiranega zakona, katerega intencija je 
zmanjšanje števila upravnih organov v posamezni družbenopolitični skupnosti, 
je določilo spremenjenega 190. člena oziroma novega drugega odstavka tega 
člena neustrezno in ne prispeva k možnosti zmanjševanja administracije v 
upravnih organih. 

Kljub spremenjenemu ;189. členu zakona je smisel bolj smotrnega delovanja 
uprave ena od oblik zmanjševanja zaposlenih v administraciji upravnih organov. 
To pa je sedaj onemogočeno glede na dikcijo drugega odstavka spremenjenega 
190. člena zakona. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Zeli še kdo besedo? (Nihče.) Delegata iz 
Kranja opozarjam, da gre za pripombe in predloge, ki nimajo značaja amand- 
majev. To razpravo bomo posredovali Izvršnemu svetu in lahko predpostavlja- 
mo, da preobrazba uprave najbrže s tem ni zaključena. 24. februarja, ko smo 
v prvih dveh fazah obravnavali ta zakon, smo v sklepu zadolžili Izvršni svet, 
da pripravi celovito analizo delovanja uprave. Analiza bo pripravljena in je tudi 
uvrščena v naš letni program dela. Izvršni svet pa naj upošteva tudi razpravo, 
ki smo jo pravkar slišali. 

Zeli tovariš Wohinz besedo? (Da.) 

Miha Wohinz: Opozarjam na to, da slej ko prej ostane v veljavi 
nespremenjeni drugi odstavek 190. člena, ki pravi, da se delavci, ki niso pre- 
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vzeti in razporejeni po prejšnjem odstavku, če se odpravi organ, dajo na raz- 
polago v smislu prejšnjega člena tega zakona, to je 189. člena, ki pa v svoji 
konsekvenci lahko pomeni, da se preusmeri delavec v drugo organizacijo in tudi 
v organizacijo združenega dela. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Zeli še kdo besedo? (Nihče.) 
Prehajamo na glasovanje. Najprej bomo glasovali o redakcijskem amand- 

maju Zakonodajno-pravne komisije k 4. členu predloga zakona, ki je razviden 
iz njenega poročila. Odbor za družbenopolitični sistem zbora in Izvršni svet 
Skupščine z amandmajem soglašata. 

Kdor je za predlagani amandma k 4. členu predloga zakona, naj prosim 
glasuje! (134 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Dva delegata.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je redakcijski amandma Zakonodajno-pravne komisije k 
4. členu predloga zakona sprejet z večino glasov. 

Sedaj bomo glasovali o amandmaju Izvršnega sveta Skupščine SR Slove- 
nije k 5. členu predloga zakona, ki ste ga prejeli danes. Se odbor in Zakonodaj- 
no-pravna komisija strinjata z amandmajem? (Da.) 

Na glasovanje dajem amandma Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
k 5. členu predloga zakona. Kdor je za predlagani amandma, naj prosim gla- 
suje! (137 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k 
5. členu predloga zakona soglasno sprejet. 

Sedaj dajem na glasovanje predlog zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije 
ter o republiških upravnih organih v celoti. Kdor je za predlog zakona, naj 
prosim glasuje! (140 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter 
o republiških upravnih organih sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in delovnem področju repub- 
liških upravnih organov in republiških organizacij ter samostojnih strokovnih 
služb Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, ki ga je Skupščini SR Slovenije 
predložil v obravnavo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Predlog zakona je bil objavljen v Poročevalcu št. 6. Uvodno besedo smo po- 
slušali pri prejšnji točki dnevnega reda. 

Želijo besedo poročevalci delovnih teles? (Ne želijo.) 
Pričenjam razpravo. Želi kdo razpravljati? (Nihče.) Ker ne želi nihče raz- 

pravljati, prehajamo na glasovanje. 
Na glasovanje dajem predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 

o organizaciji in delovnem področju republiških upravnih organov in republi- 
ških organizacij ter samostojnih strokovnih služb Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije. Kdor je za predlog zakona, naj prosim glasuje! (140 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o organizaciji in delovnem področju republiških upravnih organov in repub- 
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liških organizacij ter samostojnih strokovnih služb Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije soglasno sprejet. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o spremembi in dopolnitvi odloka o sestavi republiških komitejev, ki ga je 
Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Predlog odloka je bil objavljen v Poročevalcu št. 6. Danes ste prejeli 
amandmaje Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k 7., 8., 10., 11. in 14. členu 
predloga zakona. 

Tudi k tej točki dnevnega reda smo poslušali uvodno obrazložitev pri 
4 točki. 

Želijo besedo poročevalci delovnih teles? (Ne želijo.) 
Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Nihče.) Prehajamo na glasovanje. 
Najprej bomo glasovali o amandmajih Izvršnega sveta Skupščine SR Slo- 

venije k 7., 8., 10., 11. in 14. členu predloga zakona, ki ste jih prejeli danes. 
Vprašujem odbor in Zakonodajno-pravno komisijo, ali se z amandmaji stri- 
njata? (Da.) Predlagam, da o vseh amandmajih glasujemo skupaj. Je ta predlog 
sprejemljiv? (Da.) 

Na glasovanje dajem amandmaje Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
k 7., 8., 10., 11. in 14. členu predloga zakona. Kdor je za predlagane amandmaje, 
naj prosim glasuje! (140 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so amandmaji Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k 7., 
8., 10., 11. in 14. členu predloga zakona soglasno sprejeti. 

Na glasovanje dajem predlog odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o se- 
stavi republiških komitejev v celoti. Kdor je za predlog odloka, naj prosim 
glasuje! (141 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o se- 
stavi republiških komitejev soglasno sprejet. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o uresničevanju posebnih pravic pripadnikov italijanske in madžarske narod- 
nosti na področju vzgoje in izobraževanja, ki ga je Skupščini SR Slovenije pred- 
ložil v obravnavo njen Izvršni svet. 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? Ker predstavnika Izvršnega sveta 
ni v dvorani, predlagam, da to točko obravnavamo kasneje. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na uresničevanje 
sklepov, stališč in priporočil Skupščine SR Slovenije o nadaljnjem razvoju kra- 
jevnih skupnosti. 

Gradivo je predložil Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem Zbora 
občin. Gradivo je bilo objavljeno v Poročevalcu št. 6. Zeli predstavnik predla- 
gatelja besedo? (Da.) 

Besedo ima tovariš Mitja Horvat, predsednik Odbora za družbenopolitični 
in komunalni sistem Zbora občin. 

Mitja Horvat: Tovarišice in tovariši delegati! Ustava iz leta 1974 
je krajevno skupnost opredelila kot temeljno samoupravno skupnost, v kateri 
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delovni ljudje in občani uresničujejo in zadovoljujejo določene skupne potrebe 
in interese. 

Izhajajoč iz take opredelitve in pomena krajevne skupnosti, je spremljanje 
ustavne zasnove krajevne skupnosti trajna naloga naše Skupščine. Skupščina 
prejšnjega sklica je že leta 1975 sprejela stališča, priporočila in sklepe o na- 
daljnjem samoupravnem razvoju krajevne skupnosti, ki jih je naslednje leto 
ocenila z vidika njihovega uresničevanja in jih leta 1977 dopolnila s stališči 
do nekaterih aktualnih vprašanj. 

Sprejem nekaterih sistemskih zakonov s področja planiranja, svobodne me- 
njave dela in samoupravnih interesnih skupnosti pa je terjal tudi oceno, kako se 
uresničuje sistem zagotavljanja sredstev za razvoj in potrebe krajevne skupnosti. 
Zlasti je bilo potrebno oceniti, ali se uresničuje svobodna menjava dela v in 
po krajevni skupnosti ter ali so materialne možnosti združenega dela usklajene 
s potrebami krajevne skupnosti ter kako so te potrebe in možnosti usklajene 
v planih temeljnih organizacij združenega dela krajevnih skupnosti in samo- 
upravnih interesnih skupnosti. Te odnose je Skupščina ocenila in leta 1980 spre- 
jela usmeritve z ugotovitvami, stališči in sklepi o zagotavljanju materialne 
osnove za zadovoljevanje skupnih in splošnih potreb delovnih ljudi in občanov 
v krajevni skupnosti. S temi stališči so zbori ocenili, da je potrebno pripraviti 
celovito oceno uresničevanja ustavne preobrazbe krajevne skupnosti in usme- 
ritev, sprejetih v Skupščini. 

Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem Zbora občin je zato v so- 
delovanju z Odborom za krajevne skupnosti pri Svetu za družbenopolitični 
sistem pri Predsedstvu Republiške konference Socialistične zveze in sekcijo 
za krajevne skupnosti pri Skupnosti slovenskih občin na osnovi poročil in ocen 
v občinah ter raznih drugih dokumentov, sprejetih v družbenopolitičnih orga- 
nizacijah, v Skupnosti slovenskih občin ter v drugih organizacijah in skupnostih 
ter upoštevaje nekatere raziskave pripravil oceno o aktualnih vprašanjih na- 
daljnjega razvoja krajevnih skupnosti z vidika sprejetih usmeritev Skupščine. 
Pri tem je potrebno opozoriti, da je nekatera stališča in usmeritve praksa že 
presegla, zato v predloženi oceni niso več obravnavane. Pojavljajo pa se nove 
zahteve in vprašanja, še zlasti zato, ker smo področje samoupravnega organizi- 
ranja in ekonomskega položaja krajevne skupnosti v celoti prepustili samo- 
upravnemu urejanju za razliko od nekaterih drugih republik, ki so sprejele po- 
sebne zakone o krajevnih skupnostih. 

Ocene o uveljavljanju samoupravnih in delegatskih odnosov v krajevnih 
skupnostih kažejo, da se je krajevna skupnost institucionalno in samoupravno 
uveljavila in okrepila. Zlasti velja to za funkcijo krajevne skupnosti kot 
oblastne osnove političnega sistema. Premajhen napredek glede na sistemske 
možnosti pa zasledimo v krajevnih skupnostih, pri uveljavljanju delovnih ljudi 
in občanov, kot nosilcev sporazumevanja in-dogovarjanja o vprašanjih, ki izha- 
jajo iz ustavne pravice delavca in občana, ki jih uveljavljajo v kraju svojega 
bivanja, na področju urejanja medsebojnih odnosov, urejanja naselij in pro- 
stora, upravljanja stanovanj, otroškega varstva, socialnega skrbstva, zdravstva, 
vzgoje in izobraževanja, kulture, telesne kulture in rekreacije, komunalnih in 
drugih dejavnosti, varstva interesov potrošnikov ter vsa druga vprašanja, ki 
izhajajo iz skupnega življenja in dela. 

Kljub temu pa tudi v teh odnosih v posameznih krajevnih skupnostih opa- 
žamo določen napredek, ki pa je zlasti odvisen od tega, v kolikšni meri so zago- 
tovljeni pogoji in možnosti za uveljavljanje interesov znotraj institucij politič- 
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nega in ekonomskega sistema. Viden napredek opažamo zlasti v delu skup 
ščine krajevne skupnosti in delegacije za zbor krajevnih skupnosti občinskih 
skupščin, medtem ko se zbori delovnih ljudi in občanov polno uveljavljajo, 
zlasti v manjših in podeželskih krajevnih skupnostih; pa tudi vpliv svetov kra- 
jevnih skupnosti kot izvršilnih organov slabi v prid skupščin krajevnih skup- 
nosti. Teže pa se uveljavljajo delegacije za samoupravne interesne skupnosti 
družbenih dejavnosti in tudi delegacije za samoupravne interesne skupnosti 
materialne proizvodnje, ki mnogokje tudi niso ustanovljene. 

Razlogi za takšno stanje niso le v še vedno neurejenih razmerjih med kra- 
jevno skupnostjo in samoupravno interesno skupnostjo, pač pa tudi v pre- 
majhni skrbi organov krajevnih skupnosti in družbenopolitičnih organizacij za 
delovanje teh delegacij. 

Ključna ugotovitev glede funkcioniranja vseh organov v krajevni skupnosti 
je, da krajevna samouprava dobro deluje tam, kjer so sicer urejeni samoupravni 
odnosi ter tam, kjer aktivno delujejo družbenopolitične organizacije, frontno 
povezane v Socialistično zvezo. 

Se vedno pa je premalo interesnega povezovanja med občani in združenim 
delom z vidika specifičnih potreb in razmer, mimo forumskih oblik dela v kra- 
jevnih skupnostih. 

Glede planiranja ugotavljamo, da le-to v krajevnih skupnostih s formal- 
nega vidika vse bolje poteka, saj je dve tretjini krajevnih skupnosti sprejelo 
planske dokumente. V vsebinskem smislu pa plani krajevnih skupnosti m te- 
meljnih organizacij združenega dela še niso ustrezno medsebojno usklajeni. 
Zlasti niso usklajene izražene potrebe krajevnih skupnosti z materialnimi mož- 
nostmi združenega dela. Malo je tudi doseženega pri uveljavljanju solidarnosti 
med krajevnimi skupnostmi in združenim delom v občini in širšem okolju. To 
se še posebej odraža pri zagotavljanju sredstev za uresničevanje skupnih potreb 
v krajevnih skupnostih. 

S samoupravnimi sporazumi o temeljih plana krajevnih skupnosti je sicer 
določen obseg sredstev, ki jih zagotavljajo temeljne organizacije združenega 
dela, vendar ne glede na obseg nalog in dogovorjenih potreb krajevnih skupno- 
sti, pač pa še vedno v določenem odstotku ali v absolutnih zneskih na zaposle- 
nega delavca iz krajevne skupnosti. 

Tudi svobodna menjava dela še ne poteka v predvidenih smereh in okvirih. 
Zlasti se prepočasi uveljavlja zadovoljevanje osebnih in skupnih potreb kra- 
janov v samoupravni interesni skupnosti in po njej ter svobodna menjava dela 
po krajevnih skupnostih ter neposredna menjava dela. V preoblikovanju kra- 
jevnih skupnosti v takšne življenjske celote, ki bodo omogočale čim bolj ne- 
posredno samoupravno odločanje delovnih ljudi in občanov o njihovih skupnih 
potrebah in interesih, smo v zadnjih letih dosegli pomembne rezultate. Kljub 
temu pa imamo še vedno veliko krajevnih skupnosti, v katerih se zaradi ve i- 
kega števila občanov težko vzpostavljajo neposredni odnosi med njimi pri ure- 
janju skupnih življenjskih vprašanj. Tako v takih krajevnih skupnostih for- 
malno žive s predpisi vzpostavljene oblike institucionalnega organiziranja, za- 
prte v forumsko obliko dela, dejanski medsebojni odnosi ter interesi pa ne 
prihajajo do izraza. Zato je pri nadaljnjem prostorskem preoblikovanju kra- 
jevnih skupnosti potreba izhajati iz dejanskih interesov ljudi, da se bodo po- 
vezovali v takšne zaokrožene celote, ki bodo lahko postale ne le institucionalna 
osnova političnega sistema, pač pa tudi resnično zaokrožene življenjske celote, 
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ki bodo omogočale demokratično uveljavljanje interesov, uveljavljanja človeka 
kot posameznika in tako čim bolj humane odnose znotraj njih. 

V takem procesu imajo odločilno vlogo družbenopolitične organizacije v 
krajevnih skupnostih, ki so v dosedanjem delu pokazale dokaj različno aktiv- 
nost, čeprav velja v celoti ocena, da so se organizacijsko okrepile. V prihodnje 
bodo morale družbenopolitične organizacije in druge organizirane sile sociali- 
stične zavesti svojo aktivnost še bolj usmeriti v razreševanje bistvenih družbenih 
vprašanj, pomembnih za življenje in delo v krajevnih skupnostih ter se še v 
večji meri uveljavljati kot notranja gibalna sila delegatskega sistema in samo- 
upravnega odločanja v krajevni skupnosti. 

Tovarišice in tovariši delegati! S predloženo oceno o uresničevanju sklepov, 
stališč in priporočil Skupščine SR Slovenije o nadaljnjem razvoju krajevnih 
skupnosti Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem Zbora občin ni imel 
namena zaključiti razprave v zborih in tudi ne podati dokončne ocene. Na- 
sprotno! Menili smo, da naj ta ocena, zdaj še dopolnjena z dopolnitvami in sta- 
lišči delovnih teles zborov in Skupščine ter Izvršnega sveta, služi kot podlaga 
za široko razpravo v krajevnih skupnostih, temeljnih organizacijah združenega 
dela in v občinah. Po končani razpravi bi na podlagi predložene ocene ter 
ugotovitev in dopolnil iz razprave pripravili osnutek stališč in usmeritev Skup- 
ščine za nadaljnji samoupravni razvoj krajevnih skupnosti še v letošnjem letu. 
Zato v sedanji fazi nismo predložili predloga zaključkov, pač pa predlagamo 
zboru, da oceno obravnava, jo vsebinsko obogati ter pooblasti odbor Zbora 
občin da po končani razpravi v temeljnih samoupravnih organizacijah in skup- 
nosti ter občinah pripravi osnutek stališč in usmeritev Skupščine, ki bi jih 
sprejeli zbori konec tega leta. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažičr Hvala lepa. Zeli predstavnik Izvršnega 
sveta besedo? (Ne želi.) Zeli besedo poročevalec delovnega telesa? (Ne želi.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Če ne želi nihče besedo, pred- 
lagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Zbor združenega dela sprejema oceno o uresničevanju sklepov, stališč 
in priporočil Skupščine SR Slovenije o nadaljnjem razvoju krajevnih skupnosti. 

2. Ocena in ugotovitve delovnih teles Skupščine naj služijo kot osnova za 
nadaljnjo razpravo v krajevnih skupnostih, v temeljnih organizacijah združe- 
nega dela, družbenopolitičnih organizacijah in v občinah. 

3. Na podlagi ocene in ugotovitev iz razprave naj se pripravi osnutek sta- 
lišč in sklepov za nadaljnje utrjevanje samoupravnih odnosov v krajevnih 
skupnostih ter krepitev institucionalnih oblik samoupravnega odločanja delov- 
nih ljudi in občanov v krajevni skupnosti. 

4. Zbor priporoča občinskim skupščinam, da po razpravi v krajevnih skup- 
nostih ocenijo, kako se je krajevna skupnost uveljavila v komunalnem sistemu 
kot samoupravna osnova političnega sistema. 

Zeli kdo o tem predlogu sklepa razpravljati? (Nihče.) 
Prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! 

(142 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je predlagani sklep soglasno sprejet. 

Medtem je prišel predstavnik Izvršnega sveta k 7. točki dnevnega 
reda, zato se vračamo na predlog zakona o uresničevanju posebnih pravic 
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pripadnikov italijanske in madžarske narodnosti na področju vzgoje in izobra- 

ŽeVaZeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Da.) Besedo ima kvariš Leopold 
Kejžar, namestnik predsednice Republiškega komiteja za vzgojo m izobraže- 
vanje ter telesno kulturo. 

Leopold Kejžar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Vzgoja in izobraževanje za pripadnike italijanske in madžarske narodnosti je 
del enotnega vzgojnoizobraževalnega sistema. Zato poteka vzgojnoizob a 
valno delo v izobraževalnih organizacijah za pripadnike narodnostipo zakom 
ki urejajo posamezna področja vzgoje m izobraževanja od predšolske vzgoje 

d° danes, »rej, le tista specifična vpra- 
šanja vzgoje in izobraževanja za pripadnike italijanske in madžarske narodnosti, 
"poSo uresničevanje posebnih pravic obeh narodnost,, taJ.mai 

sotavlia ustava Posebne pravice obeh narodnosti na področju vzgoje m izob 
fevaSa se kaJejo v dodatnih specifičnih smotrih in nalogah izobraževalnih 
organizacij specifičnih organizacijskih oblikah, v posebnih pogojih, ki jih mo- 
rajo izpolnjevati delavci v teh organizacijah in v posebnih pogojih, pod katerimi 
republika Slovenija zagotavlja materialne pogoje za delo teh organizacij. 

Določbe ki jih prinaša predlog zakona, so rezultat skoraj dveletnih inten- 
zivnih razprav in usklajevanj v samoupravnih interesnih skupnostih za pro- 
sveto in kulturo obeh narodnosti, v občinah na narodnostno mešanih obmocjih 
v organih Socialistične zveze in v Skupščini SR Slovenije ter pomenijo tu 
odgovornost večinskega naroda, da pripadnikom obeh narodnosti zagotovi p 
goje za nemoten razvoj vzgoje in izobraževanja m s tem pogoje za njihov ena 
kopraven razvoj v okvirih naše samoupravne skupnosti. 

Sožitje pripadnikov slovenskega naroda in italijanske ter madžarske na- 
rodnosti na narodnostno mešanih območjih je mogoče doseči le z razvijanjem 
dvojezičnega sporazumevanja in spoznavanj, posebnosti v nacionalnem m kul- 
turnem razvoju slovenskega naroda m obeh narodnosti. Dvojezičnosti m spora- 
lumevanjL ni' mogoče doseči le z vzgojo in izobraževanjem P^„p,ta.kov »,, 
rodnosti ampak z aktivnim sodelovanjem večinskega naroda. Zato zakona 
uresničevanju posebnih pravic italijanske in madžarske narodnosti na področju 
vzgoje in izobraževanja ni mogoče obravnavati izolirano kot zakon za pnpad- 
nike narodnosti, ampak ga moramo obravnavati povezano z drugimi sistem- 
skimi zakoni s področja vzgoje in izobraževanja, ki zavezujejo tudi pripadnike 
slovenskega naroda nI narodnostno mešanih območjih, da se seznanijo z jezi- 
kom in kulturo obeh narodnosti in s tem ustvarjajo pogoje za uveljavljanje 
dvojezičnosti. 

V skladu z zgodovinskimi okoliščinami smo na narodnostno mešani o - 
močjih razvili dve organizacijski obliki. V občini Lendava in Murska Sobota 
že več kot 20 let razvijamo dvojezično predšolsko vzgojo m osnovno solo za 
vse učence V letošnjem letu pa je začela delovati tudi prva dvojezična srednja 
šola V obalnih občinah Izola, Koper in Piran pa smo poleg izobraževalnih 
organizacij za pripadnike narodnosti uveljavili obveznost, da se ucenci v slo 
venskih vzgojno-varstvenih organizacijah, v osnovnih in srednjih šolah, v 
okviru obveznega programa seznanijo tudi z italijanskim jezikom, si P^bivajo 
temeljna znanja o zgodovini in kulturi italijanske narodnosti in si tako ustva 
rijo podlago za dvajezično sporazumevanje. 
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Zakon, ki ga obravnavamo danes, pomeni samo pravni okvir za uresničitev 
zastavljenega cilja. Življenje mu bo dala šele volja in pripravljenost delovnih 
ljudi in občanov na narodnostno mešanih območjih, da zakonske norme uve- 
ljavijo v medsebojnih odnosih na vseh področjih družbenega življenja in znotraj 
potrdijo svojo pripravljenost, da rešitve, ki so si jih zapisali v ustavi, v celoti 
uveljavimo tudi v življenju. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Zeli poročevalec delovnega 
telesa besedo? (Ne želi.) 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) 
Prehajamo na glasovanje. Na glasovanje dajem predlog zakona o uresni- 

čevanju posebnih pravic pripadnikov italijanske in madžarske narodnosti na 
področju vzgoje in izobraževanja. Kdor je za predlog zakona, naj prosim glasuje! 
(138 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o uresničevanju posebnih pravic pri- 
padnikov italijanske in madžarske narodnosti na področju vzgoje in izobraže- 
vanja sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 9. t o č k o dnevnega reda, to je na poročilo o delu 
Službe družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji za leto 1981, ki ga je pred- 
ložila Služba družbenega knjigovodstva v Socialistični republiki Sloveniji. 

K poročilu ste prejeli poročilo o predlogih za racionalizacijo in preureditev 
informacijskega sistema Službe družbenega knjigovodstva v Socialistični re- 
publiki Sloveniji, ki sta ga pripravila Služba družbenega knjigovodstva v 
SR Sloveniji Centrala Ljubljana in Republiški komite za informiranje na 
podlagi sklepa Zbora združenega dela z dne 28. julija 1981. K temu gradivu 
ste prejeli tudi stališča Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije v zvezi s pred- 
logi za racionalizacijo in preureditvijo informacijskega sistema Službe druž- 
benega knjigovodstva v Socialistični republiki Sloveniji. 

Danes ste k poročilu prejeli predlog sklepa, ki je bil pripravljen na podlagi 
vseh razprav o tem poročilu in ki je tudi predmet razprave. 

Zeli predstavnik Službe družbenega knjigovodstva besedo? (Da.) Besedo 
ima tovariš Andrej Levičnik, generalni direktor Službe družbenega knjigo- 
vodstva v SR Sloveniji. 

Andrej Levičnik: Tovariš predsednik, tovarišice Ln tovariši dele- 
gati! Letno poročilo o delu službe ste prejeli, zato ga na današnji seji ne bi 
podrobno obrazlagal. Želim pa poudariti, da je služba tudi v lanskem letu 
uvrščala med svoje prioritetne dejavnosti vse naloge, ki jih je bila dolžna 
opraviti pri uresničevanju ukrepov gospodarske stabilizacije. To velja zlasti za 
ukrepe na področju investicijske politike, osebne, skupne in splošne porabe, 
pa tudi na področju zakonitega in smotrnega razporejanja dohodka in gospo- 
darjenja z dohodkom v združenem delu. Seveda je ob tem služba opravila tudi 
vse druge naloge, ki jih ima po zveznih in republiških predpisih in po skle- 
njenih družbenih dogovorih in samoupravnih sporazumih. 

Obseg opravljenega dela se je v primerjavi z letom 1980 precej povečal, 
pri čemer smo število delavcev celo zmanjšali Kot poseben dosežek v letu 1981 
štejemo aktivno sodelovanje na 630 sejah samoupravnih organov organizacij 
združenega dela, ko so obravnavali podatke o gospodarjenju in druga naša 
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poročila, s katerimi se je Služba družbenega knjigovodstva kot samostojna in 
neodvisna služba združenega dela skušala čimbolj približati organizacijam zdru- 
ženega dela. Menimo, da bomo v letošnjem letu še povečali obseg tega dela. 

Pri tem smo ugotovili, zlasti pri aktivnem sodelovanju na sejah delav- 
skega sveta, da se je uporaba podatkov in ugotovitev službe v preteklem letu 
povečala predvsem v organih in službah družbenopolitičnih in samoupravnih 
interesnih skupnosti. Medtem pa ugotavljamo, da so delavci organizacij zdru- 
ženega dela, zlasti tisti, ki imajo slab gospodarski rezultat, premalo seznanjeni 
z dejanskimi vzroki in problemi, ki pogojujejo te izgube, pa tudi s primerjal- 
nimi kazalci službe in uspešnostjo gospodarjenja v okviru sorodne dejavnosti. 

Med pomembnimi nalogami službe v lanskem letu je tudi priprava kon- 
kretnih predlogov za racionalizacijo in preureditev informacijskega sistema, ki 
ga zagotavlja služba. Na to je potrebno posebej opozoriti, ker ta prizadevanja 
službe niso podrobneje obravnavana v letnem poročilu, marveč v posebni in- 
formaciji, ki smo jo predložili na podlagi sklepa Zbora združenega dela. 

Temeljni namen predlaganih racionalizacij je zmanjšanje obsega admini- 
strativnega dela, tako pri dajalcih podatkov kot v Službi družbenega knjigo- 
vodstva zaradi podvajanja zbiranja in obdelave podatkov v finančno-material- 
nem poslovanju uporabnikov družbenih sredstev in hitrejšega in popolnejšega 
informiranja združenega dela. Zato predlagamo več racionalizacij. Najprej gre 
za racionalizacijo periodičnih obračunov in zaključnih računov. Za področje 
gospodarstva naj bi se število podatkov, ki jih vsebujejo periodični obračuni 
in zaključni računi, zmanjšalo za okoli 10 odstotkov, na področju družbenih 
dejavnosti pa za približno 50 odstotkov. Pri tem ne gre le za zmanjšanje, mar- 
več za novo ureditev podatkov, ki bi zagotovila boljšo primerljivost. 

Predlagamo nadalje tudi ukinitev dvotirnosti v zbiranju in obdelavi po- 
datkov, tako da bi jih zbirali na primer samo v Službi družbenega knjigovod- 
stva ne pa tudi v Zavodu za statistiko. 

Nadalje predlagamo drugačno ureditev zagotavljanja informacij s področja 
investicijske porabe in racionalizacijo obsega evidentiranja podatkov, ki iz- 
virajo iz plačilnega prometa in tako dalje. 

Ponovno predlagamo tudi poenostavitev plačevanja temeljnega in poseb- 
nega republiškega prometnega davka. Ta predlog smo dali že v lanskem letu, 
vendar ga Zvezni sekretariat za finance ni upošteval, čeprav sedanji zapleten 
način plačevanja teh davkov zahteva ogromno administrativnega dela. 

Skupaj z Narodno banko Slovenije pripravljamo še predlog za priključe- 
vanje podatkov iz deviznega plačilnega prometa in podatkov iz dinarskega 
plačilnega prometa. Namen tega je zagotovitev večje celovitosti podatkov o 
gibanju družbenih sredstev. 

S prizadevanji za racionalizacijo finačno-materialnega poslovanja bomo 
v službi nadaljevali. Usoda naših predlogov pa je v veliki meri odvisna od dru- 
gih družbenih dejavnikov, zlasti pristojnih organov na zvezni ravni. Zato bi 
bila potrebna aktivna pomoč Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in drugih 
republiških organov. Posebej pomembno pa bo, kakšno usmeritev bodo glede 
teh racionalizacij dobili delegati iz SR Slovenije v Skupščini SFR Jugoslavije. 

Tovarišice in tovariši delegati! Ker je današnja seja zadnja v tem sklicu, 
mi dovolite, da se v imenu Službe družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji 
zahvalim Skupščini SR Slovenije, njenim zborom, telesom in funkcionarjem za 
dobro sodelovanje, pomoč in razumevanje. Hvala lepa! 
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Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Vprašujem predstavnika Iz- 
vršnega sveta, ali želi besedo? (Ne želi.) Zeli besedo poročevalec Odbora za 
finance? (Ne želi.) 

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Janko Muraus, gospodarsko po- 
dročje, 16. okoliš, Maribor. 

Janko Muraus: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Naša skupina delegatov je obravnavala poročilo o delu Službe družbenega knji- 
govodstva v SR Sloveniji, prav tako pa tudi poročilo k predlogu za racionali- 
zacijo in preureditev informacijskega sistema Službe družbenega knjigovodstva 
v SR Sloveniji in ima določena stališča za spremembo bilančnih shem perio- 
dičnih obračunov in zaključnih računov. 

V Sloveniji so že več let prizadevanja — zlasti so bila prisotna ob snovanju 
zadnjih sprememb zakona o knjigovodstvu in spremljajočih predpisov — po 
poenostavitvah in uvedbi uporabnejših bilančnih podatkov za potrebe organi- 
zacij združenega dela. Ker ta prizadevanja niso bila sprejeta in je prišlo v 
letu 1981 celo do širjenja bilančnih podatkov — povečanje podatkov v bilanci 
uspeha od 95 na 140 in v bilanci stanja od 275 na 280 — so razmišljanja in 
predlog Centrale Službe družbenega knjigovodstva SR Slovenije vsekakor 
dobrodošla in kažejo na upravičeno potrebo po ponovni presoji zbiranja in ob- 
delave knjigovodskih podatkov za potrebe organizacij združenega dela in zu- 
nanjih uporabnikov, ožjih in širših družbenopolitičnih skupnosti. 

Predlagatelj sicer ponuja precejšnje zmanjšanje števila bilančnih podat- 
kov — v organizacijah združenega dela s področja gospodarstva za 10 odstot- 
kov, pri organizacijah združenega dela na področju negospodarstva pa celo za 
50 odstotkov — vendar menimo, da bi bilo potrebno k predlaganim rešitvam 
dodati še naslednje. 

Še v večji meri je potrebno presoditi upravičenost zbiranja 457 bilančnih 
podatkov za organizacije združenega dela v gospodarstvu. Menimo, da je pred- 
lagano število še vedno predimenzionirano, saj je predlagano število podatkov 
še vedno na ravni bilančnih podatkov do leta 1980 in do zadnjih sprememb 
zakona o knjigovodstvu v letu 1981. Naj navedemo, da smo se v letu 1970 za- 
dovoljili z 235 in v letu 1974 s 313 bilančnimi podatki. 

Sedanja vsebina bilančnih shem je prilagojena predvsem potrebam izven 
organizacij združenega dela in imajo tako zbrani podatki skromno neposredno 
uporabno vrednost v organizacijah združenega dela. Zato bi bilo potrebno 
prilagoditi konstrukcijo teh podatkov sedanjim naporom za bolj gospodarno 
poslovanje v vseh sredinah in v tem smislu oblikovati takšno bilančno vsebino, 
iz katere bo mogoče v večji meri spoznati gospodarno vedenje organizacij zdru- 
ženega dela in vpliv inflacijskega dohodka. Sedanje bilance so vse preveč 
usmerjene k izredno podrobnemu razčlenjevanju delitve ustvarjenega dohodka. 

V sedanjih pogojih gospodarjenja je treba zelo kritično, to je z vidika 
povratne učinkovitosti presoditi upravičenost zbiranja podatkov, saj bi le na 
ta način prispevali k zmanjšanju družbene režije. Ponovno naj se presodi mož- 
nost prehoda na štirimesečni medletni obračun poslovanja za zunanje uporab- 
nike, saj ima sedanji kvartalni obračun vrsto slabosti, kot so skromna izrazna 
moč podatkov o obračunu za prvi kvartal, manjša uporaba polletnih obračunov 
zaradi letnih počitnic, prepozni podatki iz tričetrtletnega obračuna za načrto- 
vanje v prihodnjem letu in podobno. Prehod na štirimesečni obračun pa terja 
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sočasno opredelitev obveznosti, da organizacije združenega dela izdelujejo po 
vsebini in na način kot ustreza njihovim potrebam mesečne obračune poslo- 
vanja. Intenzivnejše gospodarjenje namreč zahteva sprotne informacije o po- 
slovni uspešnosti. . 

Opozoril bom še na nekaj stališč v zvezi s preureditvijo evidentiranja po- 
datkov ki izvirajo iz plačilnega prometa. Sedanji sistem plačilnega prometa 
v organizacijah združenega dela in v Službi družbenega knjigovodstva je iz- 
redno bogat s številnimi plačilnimi nalogi, ki jih terja nenehno obračunavanje 
in nakazovanje različnih prispevkov. To še posebej velja za prispevke iz oseb- 
nih dohodkov. Le-ti se v pretežni meri odvajajo v družbenopolitične skupnosti 
in samoupravne interesne skupnosti, kjer je delavec stalno zaposlen. 

Takšen sistem financiranja ima naslednje negativne značilnosti. Ker so 
v organizacijah združenega dela skoraj praviloma zaposleni delavci iz večjih 
občin — v nekaterih organizacijah združenega dela, na primer v gradbeništvu 
tudi iz 80 in več občin širom po Jugoslaviji — terja to mesečno obračunavanje 
in nakazovanje prispevkov s številnimi plačilnimi nalogi. Ker veljavni prispevki 
iz občin, kjer delavec biva, zahtevajo uvedbo širokega informacijskega sistema 
v organizacijah združenega dela — nenehno bdenje nad spremembami pri- 
spevkov iz občin po Jugoslaviji, pri nakazovanju prispevkov posledično tudi 
pri samem plačilnem prometu — ne upoštevamo načelo racionalnosti, saj je 
vrsta nakazil z zneski, ki so znatno izpod stroškov plačilnega prometa (na 
primer nakazilo prispevka 0,54 dinarjev in podobni zneski). 

V izogib takšnim in podobnim pojavom predlagamo uvedbo prispevnih 
stopenj po sedežu organizacij združenega dela in ne po kraju bivanja delavca 
in opredelitev minimalnega zneska (na primer 100 dinarjev), ki se v ob lk 
prispevka še odvaja uporabnikom. Minimalni zneski naj ostanejo organiza- 
cijam združenega dela kot izredni prihodek, s čimer bi odpravili neracionalnost 
v plačilnem prometu. 

Proučiti je potrebno zamisel o uvedbi medletnih akontacij, prispevkov na 
podlagi predhodnega leta in obračun ter poračun prispevkov na koncu leta. 

Posebej pa delegati iz Maribora predlagamo, da bi v okviru Slovenije za- 
gotovili tak način plačevanja prispevkov in davkov iz osebnih dohodkov, ki bi 
zmanjšal število prenosnih nalogov, in sicer tako, da bi posamezne prispevke 
in davke ne glede na večje število občin, kjer imajo delavci stalno prebivališče, 
nakazali z enim nalogom ter predložili specifikacijo, iz katere bi bil razviden 
delež prispevkov po posameznih občinah, na osnovi katere bi Služba družbe- 
nega knjigovodstva prenakazala sredstva po občinah. Glede na preoblikovanje 
občine Maribor, bi s takšno rešitvijo zmanjšali število prenosnih nalogov za 
davke in prispevke iz osebnih dohodkov za več tisoč. 

Predlagamo tudi, da se prouči zvezna uredba o odpiranju žiro računov, in 
sicer zaradi tega, ker ta uredba narekuje odpiranje žiro računov po občinah, 
ne glede na to, da republiška zakonodaja ter samoupravni sporazumi v občinah 
dopuščajo možnost, da se več občin dogovori za skupno opravljanje dejavnosti 
in zagotavljanje sredstev za te dejavnosti. 

Nadalje predlagamo tudi, da se vsi predlogi iz današnje razprave v zvezi 
s problematiko plačevanja davkov in prispevkov iz osebnih dohodkov obrav- 
navajo v delegaciji za Zvezni zbor, ko bo imela na dnevnem redu osnutek 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvajanju predpisov in reševanju 
sporov med republiškimi in pokrajinskimi zakoni na področju davkov, pred- 
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pisov in taks. Menimo, da so nekatere predlagane rešitve v tem zakonu takšnega 
značaja, da bi moral ta zakon obravnavati tudi Zbor združenega dela Skupščine 
SR Slovenije. 

Na koncu predlagamo, da Zbor združenega dela sprejme sklep, da Služba 
družbenega knjigovodstva na osnovi vseh pobud iz današnjih razprav, ki širijo 
predloge Službe družbenega knjigovodstva v zvezi z racionalizacijo in pre- 
ureditvijo informacijskega sistema, poroča Zboru združenega dela ne glede na 
to, da se tej Skupščini danes izteka mandat. Poročilo o realizaciji predlaganih 
pobud naj Služba družbenega knjigovodstva poda v mesecu septembru letos. 

Proučili smo tudi predlog sklepov in ga v celoti podpiramo. Hvala lepa. 
(Ploskanje.) 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Ta rok ni v predlogu sklepa! 

Janko Muraus (iz klopi): Potem predlagamo, da se vnese. 

Predsednik Emil Tomažič: Nadaljujemo razpravo. Besedo ima Dušan 
Šubic, gospodarsko področje, 11. okoliš, Kranj. 

Dušan Subic: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
V razpravi o poročilu o delu SDK v SR Sloveniji za leto 1981 smo na seji sku- 
pine delegatov dne 25. 3. 1982 ugotovili, da v njem niso omenjena prizadevanja 
za podružbljanje dela SDK v podružnicah. 

Iz poročila šteta pri podružnici Kranj lahko vidimo, da je tak način dela, 
ko prek tega sveta zagotavljamo organizirani družbeni vpliv združenega dela 
in družbenopolitičnih organizacij, primerna oblika približevanja storitev službe 
resničnim potrebam združenega dela. 

Iz poročila sveta pri podružnici Kranj in same podružnice lahko ugotovimo, 
da so šla prizadevanja obeh v smeri racionalizacije zbiranja podatkov in s tem 
k odpravljanju podvojitve dela pri informiranju. Prizadevala sta si izboljšati 
kvaliteto informacij tudi s sodelovanjem drugih nosilcev informacij kot so 
Zavod SR Slovenije za statistiko, Samoupravna interesna skupnost za ekonom- 
ske odnose s tujino, Narodna banka Slovenije in vsi občinski komiteji za druž- 
beno informiranje na Gorenjskem. 

Menimo namreč, da ustrezne strokovne službe v SDK posvečajo premalo 
pozornosti pravočasnemu in kvalitetnemu informiranju družbenih subjektov 
v občinah. Tako na primer izdeluje statistične biltene, kjer so zbrani mesečno 
tekoči podatki le nekaj podružnic, namesto da bi bila ta oblika informiranja 
na osnovi lastnih evidenc za SDK obvezna. Tako je to delo preveč prepuščeno 
iznajdljivosti delavcev v podružnicah, ki se bolj zavzemajo za primerne rešitve, 
če se zavedajo svoje vloge ali če jih k temu sili okolje. Razumemo, da so za- 
radi razlik ekonomske razvitosti tudi različne potrebe po informacijah. Mislimo 
pa, da mora SDK v SR Sloveniji zagotoviti v največji možni meri enotnost in 
sočasnost svojih informacij za potrebe v občini. Pri tem naj obogati podatke 
iz lastnih evidenc s podatki še drugih nosilcev družbenega sistema informiranja 
Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Besedo ima Imre Varju, go- 
spodarsko področje, 17. okoliš, Ptuj. Prosim! 
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Imre V ar j u : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Sku- 
pina delegatov za Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije 17. okoliša, 
gospodarsko področje in 5. okoliša, kmetijske dejavnosti, sta na seji dne 29. 3. 
1982 razpravljali o poročilu Službe družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji 
za leto 1981 ter po razpravi sprejeli naslednja stališča. 

1. Predlogi racionalizacij in preureditev informacijskega sistema, ki ga 
je predložila Centrala SDK Slovenije, so nujni, če želimo, da bo sedanji druž- 
beni informacijski sistem uporaben, racionalen in učinkovit. 

2. Glede posameznih področij pa smo naslednjega mnenja: 
a) Spremembe bilančnih shem periodičnih obračunov in zaključnih računov. 
Strinjamo se s takim skrčenjem števila sedanjih podatkov, kot tudi opu- 

stitvijo obrazca PJ. Pozdravljamo večnamembnost uporabe nove bilančne sheme 
(za ugotavljanje LIP, neposredna informacija delavcem itd.), vendar bi jo bilo 
dobro posredovati v presojo večjim gospodarskim sistemom in Zvezi računo- 
vodskih in finančnih delavcev SR Slovenije, ki bi jo ocenili z vidika vsakodnevne 
prakse. Bojimo se, da ne bi krčenje podatkov v bilančni shemi na drugi strani 
povzročalo dodatni specifikaciji in novih dodatnih poročil za posamezne ko- 
ristnike. 

b) Podatki o investicijah. 
S predlogi SDK se strinjamo glede ukinitve ankete In-OB-lOO. Podatke 

za spremljanje poteka investiranja po investicijskih objektih je mogoče zago- 
toviti ob prijavi investicije in iz sprotnih plačilnih instrumentov. 

c) Sprememba v plačilnem prometu. Strinjamo se v celoti z ugotovitvami 
SDK in njihovimi predlogi ter jih podpiramo. Pripominjamo le to, da je ne- 
razumljivo, da je večino teh poenostavitev (davki in prispevki) že zdavnaj 
predlagalo združeno delo in strokovne organizacije, rezultati tega pa se kažejo 
šele zdaj in to z velikim časovnim odmikom (1. 1. 1983) ter pod pogojem, da bo 
predhodno doseženo soglasje v zakonodajnih organih zveze in republike. 
Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Prijavljenih razpravljalcev 
ni več. Zeli še kdo besedo? (Ne.) Če ne želi nihče besedo, predlagam, da se 
dogovorimo o sklepu. Menim, da je glavnina razprav v predlaganem sklepu 
zajeta. Odprto je le vprašanje roka, kar je predlagal tovariš Muraus iz 16. oko- 
liša. Imamo dve možnosti, ali da sam predlagam dopolnitev sklepa, ki ga imate 
pred seboj, ali da imenujemo skupino delegatov? Ker vidim, da ste za prvi 
predlog, predlagam, da vzamete v roke predlog sklepa in mi skušate slediti. 

Na prvi strani ni nobenih sprememb. Na drugi strani bi v 6. točki, osma 
vrstica dodali besedilo in razprave delegatov v zboru«. V točki 7. na koncu 
se doda še tole besedilo: »Služba družbenega knjigovodstva naj o tem poroča 
Zboru združenega dela v mesecu septembru.« Predlog je, da naj bi poročilo 
pripravila Služba družbenega knjigovodstva in Izvršni svet Skupščine skupaj. 
7. točka se nanaša v bistvu tudi na Izvršni svet. Predlog pa je, da bi naj po- 
ročilo pripravila Izvršni svet in Služba družbenega knjigovodstva v SR Slo- 
veniji. 

Tovariš Rudi Šepič, republiški sekretar za finance, želi besedo. 

Rudi Šepič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Glede 
na pojasnilo predsednika zbora menim, da bi bilo pravilno, da Služba družbe- 
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nega knjigovodstva da poročilo in da ob tem poročilu Izvršni svet da svoje 
mnenje. Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Tovarišieo Francko Herga, 
ki je predlagala še to dopolnitev, sprašujem, če se strinja s tem? (Da.) To po- 
meni, da ostanemo pri prvotnem predlogu za dopolnitev. 

Dajem na glasovanje predlog sklepa s predlaganima dopolnitvama v 6. točki 
in na koncu 7. točke. Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (134 dele- 
gatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep soglasno sprejet. 

Prehajamo na 10. točk'o dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o razširjeni reprodukciji in minulem delu, ki ga je predložila Skupščina SFR 
Jugoslavije. 

Z dopisom z dne 9. 3. 1982 ste prejeli stališča in pripombe Sveta za obliko- 
vanje dohodka in delitev sredstev za osebne dohodke pri Republiškem svetu 
Zveze sindikatov Slovenije. Danes ste prejeli stališče Izvršnega sveta Skupščine, 
amandmaje Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije in predlog sklepa, 
ki je pripravljen na podlagi vseh dosedanjih razprav o predlogu zakona in ga 
imate pred seboj. 

Želi predstavnik delegatov v Zveznem zboru besedo? (Ne želi.) Želi besedo 
predstavnik Izvršnega sveta? (Ne želi.) Želijo besedo poročevalci delovnih teles? 
(Ne želijo.) 

Zeli kdo razpravljati? Besedo ima Franc Šmajdek, delegat Zbora združe- 
nega dela za področje gospodarstva, 21 okoliš, Novo mesto. 

Franc Šmajdek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupine delegatov za delegiranje delegatov v Zbor združenega dela Skupščine 
SR Slovenije s sedežem v Novem mestu so na seji dne 29. marca obravnavale 
predlog zakona o razširjeni reprodukciji in minulem delu in sprejele naslednja 
stališča in pripombe. 

Delegati podpiramo sprejem zakona o razširjeni reprodukciji in minulem 
delu s predlogom priporočil in popravkov k posameznim členom, ki so jih dali 
Zakonodajno-pravna komisija, Odbor za družbenoekonomske odnose, Odbor 
za družbenoekonomski razvoj in Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Predla- 
gamo pa še naslednje amandmaje. 

V 60. členu naj se črta tretja in četrta alinea, saj določata merila uspešnosti 
gospodarjenja iz živega dela in ne minulega dela. 

V 63. členu bi morali navesti več meril, s katerimi lahko merimo uspešnost 
naložb. 

V 68. členu naj se v drugem odstavku črta druga alinea, ker ne sodi v to 
področje, enako tudi v 69. členu druga alinea. 

V 72. členu, drugi odstavek samo dopolnilno razlaga, kar je že rečeno v 
prvem odstavku in kar je morda odveč. 

Umikamo ostale načelne pripombe k predlogu zakona in pripombe k po- 
sameznim členom, katere smo dali pisno pred pričetkom današnjega zbora. 
Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Je predlog sklepa ustrezen glede na 
razpravo? (Da.) Kdo še prosim želi razpravljati? (Nihče.) 
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Zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Na glasovanje dajem 
predlog sklepa, ki ste ga prejeli danes na klop. Kdor je za predlagani sklep, naj 
prosim glasuje! (133 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep soglasno sprejet. 

Prehajamo na 12. t o č k o dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o ratifikaciji pogodbe med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in 
Republiko Avstrijo o spremembi pogodbe med socialistično federativno re- 
publiko Jugoslavijo in Republiko Avstrijo o cestnem predoru skozi Karavanke, 
15. septembra 1977, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Zbor republik in 
pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije. 

K predlogu zakona ste danes prejeli mnenje Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije in predlog odloka o soglasju k predlogu zakona, o katerem bomo 
glasovali. 

Zeli predstavnik delegacije besedo? (Ne želi.) Zeli predstavnik Izvršnega 
sveta besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Franjo Lunder, namestnik predsednika 
Republiškega komiteja za promet in zveze. Prosim! 

Franjo Lunder: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
V pogodbi med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Republiko 
Avstrijo o cestnem predoru skozi Karavanke, ki je bila podpisana 15. septembra 
1977, ratificirana pa v Skupščini SFR Jugoslavije 30. marca 1978, sta se državi 
pogodbenici zavezali, da bosta skupno zagotovili projektiranje, gradnjo, vzdrže- 
vanje in obratovanje cestnega predora skozi Karavanke. 

Predor bo dolg 7,9 km, od tega 3,3 km na jugoslovanski strani in 4,6 km 
na avstrijski strani. Državi pogodbenici sta se v tej pogodbi sporazumeli, da 
prihodke od cestnine in stroške obratovanja ter vzdrževanja predora delita 
na polovico. Za stroške gradnje bi vsaka stran prispevala 400 milijonov avstrij- 
skih šilingov, preostali potrebni denar pa bi s posojilom zagotovila jugoslovanska 
organizacija za gradiijo predora, ki bi morala prevzeti tudi vsa jamstva za vra- 
čanja. To posojilo bi jugoslovanska organizacija dala na razpolago tudi avstrijski 
družbi za gradnjo predora, ki bi posojilo odplačevala samo s cestnino. 

Ta konstrukcija financiranja je bila izvedljiva, ko je bila investicija v 
okviru prvotnega grobo ocenjenega zneska okoli 2 milijardi avstrijskih šilingov. 
Glede na to, da so se stroški gradnje po izdelavi idejnega in glavnega projekta 
povečali na okoli 7 milijard avstrijskih šilingov, kar pomeni dvakrat po štiristo 
milijonov avstrijskih šilingov lastne udeležbe obeh pogodbenih strank, in okoli 
6 milijard 200 milijonov, ki bi jih morala najeti jugoslovanska stran, je to pri- 
vedlo do razmišljanja o drugačni konstrukciji financiranja. 

Spomladi leta 1979 je Socialistična federativna republika Jugoslavija spo- 
razumno z Republiko Avstrijo začela postopek za spremembo meddržavne 
pogodbe. S spremembo pogodbe naj bi se zagotovil enakopravnejši odnos držav 
pogodbenic, saj se v poglavju o financiranju določa, da vsaka stran prevzame 
za del gradbenega objekta, ki leži na njenem državnem ozemlju, stroške za 
financiranje, gradnjo, vdrževanje, upravo in obratovanje. Dohodki od cestnine 
pa ostanejo državi pogodbenici, ki jih pobira. S tako spremenjeno pogodbo 
vsaka stran nosi približno 50 odstotkov stroškov, ker je avstrijski del predora 
daljši, jugoslovanski del pa zaradi geoloških pogojev dražji. 

16» 
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V meddržavni pogodbi o spremembi pogodbe so urejena tudi vprašanja 
uvoza in izvoza blaga za predor, kot tudi dejavnost špedicijskih podjetij. Po- 
godba o spremembi pogodbe med SFR Jugoslavijo in Republiko Avstrijo je bila 
na podlagi sklepa 350. seje Zveznega izvršnega sveta podpisana 20. oktobra 1980. 
leta na Dunaju. Ta pogodba pomeni korak k še boljšemu gospodarskemu in 
kulturnemu sodelovanju ter poglobitvi politike dobrega sosedstva. 

Z ratifikacijo pogodbe bodo omogočeni nadaljnji napori za dokončanje 
gradnje tega pomembnega objekta. Zato dovolite, da v imenu Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije predlagam, da Skupščina SR Slovenije da soglasje k 
predlogu zakona o ratifikaciji pogodbe med SFR Jugoslavijo in Republiko 
Avstrijo o spremembi pogodbe med Socialistično federativno republiko Jugo- 
slavijo in Republiko Avstrijo o cestnem predoru skozi Karavanke. 

Tovarišice in tovariši delegati! Dovolite, da ponovno poudarim pomen 
tega objekta, saj predstavlja načrtovani cestni predor skozi Karavanke naravni 
in nujni začetek avtoceste Bratstva in enotnosti, to je ceste od Karavank do 
Djevdjelije, ki je dobila v vseh jugoslovanskih planih izgradnje cestne infra- 
strukture prvo prioriteto. S tem bo cestni sistem Jugoslavije povezan z že zgra- 
jeno tursko avto cesto, ki vodi do Salzburga in s tem s srednjo in zahodno 
Evropo. 

Predor bo nadalje predstavljal bistveno povečanje možnosti za jugoslovan- 
ski turizem kot tudi dodatno sodbudo za tranzitne tokove blaga in storitev. Gre 
za tranzit prek severno jadranskih luk, za povečani promet med zahodno in 
srednjo Evropo in Grčijo, ki je postala član Evropske gospodarske skupnosti, 
ter za tokove blaga in potnikov med zahodno in srednjo Evropo ter bližnjim 
in srednjim Vzhodom. Vsi ti povečani tranzitni tokovi bodo pomembno vplivali 
tudi na mednarodni pomen ceste Bratstva in enotnosti in na devizni priliv naši 
socialistični skupnosti. 

Dne 29. novembra 1979. leta sta predsednik Zveznega izvršnega sveta in 
avstrijski kancler slovesno odprla gradnjo predora. Na obeh straneh so doslej 
izven predora opravljena ustrezna gradbena dela, ki na naši strani pomenijo 
izgradnjo 6 km dolge dovozne ceste, izgradnjo daljnovoda visoke napetosti 
v glavi jaška, regulacijo reke Save v dolžini 2,5 km, izgradnjo mostu prek Save 
na trasi bodoče avto ceste ter izgradnjo transformatorske postaje in pilotne 
stene, kar vse omogoča pričetek neposrednega vrtanja predora. 

Na avstrijski strani so prav tako opravljeni vsi gradbeno-tehnični ukrepi, 
ki so potrebni za začetek del na samem predoru. Poleg potrebnih projekov 
gre pri tem za zavarovanje portalnega pobočja, izgradnjo gradbiščnih cest, 
dovod električne energije, odkup zemljišč in krčenje gozdov. Izdana so tudi 
železniška upravna in vodno upravna dovoljenja, ki so potrebna za izgradnjo 
predora. 

Meddržavna komisija je uskladila projekta gradnje in tehnične opreme, 
potek prometnih tokov, delovanje obmejnih in carinskih organov ter dejavnost 
špedicijskih podjetij. Sprememba meddržavne pogodbe je bila z avstrijske 
strani med drugim pogojena tudi z udeležbo avstrijskega izvajalca, ki naj bi 
skupaj z jugoslovansko gradbeno operativo izvajal dela na naši strani predora. 

Tudi odobritev ugodnih izvoznih kreditov avstrijskih banik je bila vezana 
na udeležbo avstrijskega izvajalca pri gradnji na naši strani. Zaradi navedenih 
vzrokov in nekaterih drugih vprašanj je kot izvajalec že izbrano avstrijsko 
podjetje skupaj z jugoslovanskimi gradbeniki. Razgovori o gradbeni pogodbi 
pa so v zaključni fazi. Avstrijska stran je že sprejela odločitev o najboljšem 
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ponudniku, vendar dela pri gradnji predora niso oddali, ker je z gradnjo po- 
trebno pričeti na obeh straneh hkrati. 

Na jugoslovanski strani predora nastopa kot investitor Republiška skupnost 
za ceste. V dogovoru o temeljih plana SR Slovenije in v samoupravnem spo- 
razumu o temeljih srednjeročnega plana vzdrževanja in gradnje magistralnih 
in regionalnih cest v SR Sloveniji za obdobje 1981—1985 je gradnja tega predora 
predvidena, vendar z določilom, da bo gradnja glede na jugoslovanski značaj 
predora potekala na način, kot bo dogovorjen med republikami in avtonom- 
nima pokrajinama. Socialistične republike in avtonomni pokrajini so se v okviru 
dogovora o celotnem obsegu zadolževanja v tujini in o razporeditvi pravic za 
zadolževanje organizacij združenega dela, drugih samoupravnih organizacij in 
samoupravnih interesnih skupnosti v republikah in avtonomnih pokrajinah na 
konvertibilnem območju za ostvaritev dogovorjene politike razvoja Jugoslavije 
v obdobju 1981—1985 že dogovorile, da se za financiranje gradnje Karavanškega 
predora nameni 185 milijonov ameriških dolarjev pred opredelitvijo pravic za 
zadolževanje socialističnih republik in avtonomnih pokrajin. 

Skupščina Republiške skupnosti za ceste je 15. februarja 1982 sprejela 
investicijski program izgradnje predorov. Avstrijska Kontroli Bank je v marcu 
tega leta dala Republiški skupnosti za ceste garancijo za izvozni kredit v višini 
1 milijarde 365 milijonov avstrijskih šilingov. Odplačila se prično pet let po 
najetju kredita, vračajo pa se v 30 polletnih anuitetah. Za pokritje še manj- 
kajočih sredstev potekajo razgovori med investitorjem in konzorcijem avstrij- 
skih bank. 

Potrebno garancijo za najetje kreditov za izgradnjo predora naj bi dala 
Ljubljanska banka. V Samoupravni interesni skupnosti SR Slovenije za eko- 
nomske odnose s tujino je v razpravi samoupravni sporazum, s katerim se za- 
gotavlja namensko združevanje deviz za tisti del anuitet, ki ne bodo pokrite 
iz dohodka predora. Pri tem bi sodelovala predvsem gradbena podjetja, ki 
bodo sodelovala pri gradnji predora, ter turistično in prometno gospodarstvo, 
ki se bo v večji meri vključevalo v prometne tokove skozi karavanški predor. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije spremlja navedeno dejavnost Republi- 
ške skupnosti za ceste. Če bo Izvršni svet ugotovil, da so doseženi pogoji in 
dane možnosti, da se z gradnjo nadaljuje, bo predlagal Skupščini SR Slovenije 
odlok o določitvi obveznosti SR Slovenije do bank, ki so porok za obveznosti 
samoupravne interesne skupnosti za financiranje jugoslovanskega dela predora, 
s katerim bi zagotovili ukrepe za vračanje najetih posojil. 

Na koncu naj poudarimo, da je ratifikacija zakona o spremembah in do- 
polnitvah meddržavne pogodbe, ki je predmet današnje razprave, ugodna za 
Jugoslavijo, saj zmanjšuje naše sedaj veljavne meddržavne obveznosti, pogoj 
pa je tudi za priprave pri nadaljevanju gradnje tega predora. 

Dokončno odločitev o nadaljevanju gradnje pa bo Izvršni svet predlagal 
Skupščini v obliki odloka o zagotovitvi sredstev za vračanje najetih kreditov 
le tedaj, če bodo doseženi primerni, za naše gospodarstvo sprejemljivi pogoji. 
Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Zeli poročevalec Odbora za 
finance besedo? (Ne želi.) 

Pričenjam razpravo. Prijavljenih razpravljalcev ni. Kdo želi besedo? 
(Nihče.) 
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Prehajamo na glasovanje. Na glasovanje dajem predlog odloka o soglasju 
k predlogu zakona o ratifikaciji pogodbe med Socialistično federativno republiko 
Jugoslavijo in Republiko Avstrijo o spremembi pogodbe med Socialistično fede- 
rativno republiko Jugoslavijo in Republiko Avstrijo o cestnem predoru skozi 
Karavanke, 15. septembra 1977. 

Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (112 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (13 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (4 delegati.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o soglasju k predlogu zakona o ratifi- 
kaciji pogodbe med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Republiko 
Avstrijo o spremembi pogodbe med Socialistično federativno republiko Jugo- 
slavijo in Republiko Avstrijo o cestnem predoru skozi Karavanke, 15. sep- 
tembra 1977, sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 13. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o ratifikaciji sporazuma med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in 
Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske o izogibanju dvoj- 
nemu obdavčevanju dohodka, ki ga je Skupščini predložila Skupščina SFRJ. 

K predlogu zakona ste prejeli mnenje Izvršnega sveta in predlog odloka 
o soglasju k predlogu zakona, o katerem bomo glasovali. 

Zeli predstavnik delegacije besedo? (Ne želi.) Sprašujem predstavnika Iz- 
vršnega sveta, če želi besedo? (Ne želi.) Želijo besedo poročevalci delovnih 
teles? (Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo. Želi kdo besedo (Ne.) 
Prehajamo na glasovanje. Na glasovanje dajem predlog odloka o soglasju 

k predlogu zakona o ratifikaciji sporazuma med Socialistično federativno re- 
publiko Jugoslavijo in Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske 
o izogibanju dvojnemu obdavčevanju dohodka. 

Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (125 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o soglasju k predlogu zakona o ratifi- 
kaciji sporazuma med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Zdru- 
ženim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske o izogibanju dvojnemu 
obdavčevanju dohodka soglasno sprejet. 

Prehajamo na 14. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o zagotovitvi sredstev federacije za vlogo Socialistične federativne republike 
Jugoslavije v splošno povečanje kapitala Mednarodne banke za obnovo in 
razvoj, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Zbor republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ. 

K osnutku zakona ste prejeli mnenje Izvršnega sveta. Zeli predstavnik 
delegacije besedo? (Ne želi.) Zeli besedo predstavnik Izvršnega sveta? (Ne želi.) 
Vprašujem, če želi besedo poročevalka odbora? (Ne želi.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Če ne želi nihče, prehajamo 
na glasovanje. 

Zboru predlagam, da sprejme naslednji sklep: 
1. Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku 

zakona o zagotovitvi sredstev federacije za vlogo Socialistične federativne re- 
publike Jugoslavije v splošno povečanje kapitala Mednarodne banke za ob- 
novo in razvoj. 
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2. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ, da po opravljenem usklajevanju da v imenu Skup- 
ščine SR Slovenije soglasje k predlogu zakona o zagotovitvi sredstev federacije 
za vlogo Socialistične federativne republike Jugoslavije v splošno povečanje 
kapitala Mednarodne banke za obnovo in razvoj. 

Zeli kdo o predlogu sklepa razpravljati? (Ne.) če ne, prosim da o njem 
glasujete. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (124 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Dva delegata.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 15. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o zagotovitvi sredstev federacije za posebno povečanje vloge Socialistične fede- 
rativne republike Jugoslavije v kapitalu Mednarodne banke za obnovo in razvoj, 
ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Zbor republik in pokrajin Skupšči- 
ne SFRJ. 

K osnutku zakona ste danes prejeli mnenje Izvršnega sveta. Zeli pred- 
stavnik delegacije besedo? (Ne želi.) Zeli besedo predstavnik Izvršnega sveta? 
(Ne želi.) Zeli besedo poročevalec odbora? (Ne želi.) 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) 
Prehajamo na glasovanje. Zboru predlagam, da sprejme naslednji sklep: 
1. Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku 

zakona o zagotovitvi sredstev federacije za posebno povečanje vloge Socialistične 
federativne republike Jugoslavije v kapitalu Mednarodne banke za obnovo 
in razvoj. 

2. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in po- 
krajin Skupščine SFRJ, da po opravljenem usklajevanju da v imenu Skup- 
ščine SR Slovenije soglasje k predlogu zakona o zagotovitvi sredstev federacije 
za posebno povečanje vloge Socialistične federativne republike Jugoslavije v ka- 
pitalu Mednarodne banke za obnovo in razvoj. 

Zeli kdo o predlogu sklepa razpravljati? (Ne želi.) Kdor je za predlagani 
sklep, naj prosim glasuje! (128 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 16. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o zagotovitvi sredstev za prispevek Socialistične federativne republike Jugosla- 
vije k Svetovnemu programu hrane za leti 1983 in 1984, ki ga je Skupščini SR 
Slovenije predložil Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ. 

K osnutku zakona ste danes prejeli mnenje Izvršnega sveta naše skupščine. 
Vprašujem predstavnika delegacije, ali želi besedo? {Ne želi.) Zeli besedo pred- 
stavnik Izvršnega sveta? (Ne želi.) Vprašujem tudi poročevalce delovnih teles, 
če želijo besedo? (Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Nihče.) 
Zboru predlagam, da sprejme naslednji sklep: 
1. Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku 

zakona o zagotovitvi sredstev za prispevek Socialistične federativne republike 
Jugoslavije k Svetovnemu programu hrane za leti 1983 in 1984. 

2. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in po- 
krajin Skupščine SFR Jugoslavije, da po opravljenem usklajevanju da v imenu 
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Skupščine SR Slovenije soglasje k predlogu zakona o zagotovitvi sredstev 
za prispevek Socialistične federativne republike Jugoslavije k Svetovnemu pro- 
gramu hrane za leti 1983 in 1984. 

Zeli kdo o predlogu sklepa razpravljati? (Nihče.) Kdor je za predlagani 
sklep, naj prosim glasuje! (127 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 17. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o zagotovitvi sredstev železniškim transportnim organizacijam združenega dela 
za nakup tirnih vozil domače proizvodnje, ki ga je Skupščini SR Slovenije 
predložil Zbor republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije. 

Osnutek zakona je bil že obravnavan na 6. seji zbora, dne 21. oktobra lani, 
ko je bilo sklepanje o osnutku zakona odloženo. Omenjeni osnutek zakona je bil 
dan ponovno na dnevni red 73. seje zbora, vendar je bil na predlog Izvršnega 
sveta naše Skupščine odložen z dnevnega reda seje. 

Vprašujem predstavnika delegacije, ali želi besedo? (Ne želi.) Zeli besedo 
predstavnik Izvršnega sveta? (Ne želi.) Želijo besedo poročevalci delovnih 
teles? (Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Nihče.) 
Predlagam, da preidemo na glasovanje o predlogu sklepa. Predlagam, 

da sklep, ki vsebuje dve točki, dopolnimo še s 3. točko glede na stališča Izvršnega 
sveta, ki so izražena v zadnjem odstavku mnenja Izvršnega sveta. 

Predlagam torej, da bi za 2. točko sklepa dodali 3., ki naj se glasi: »Skup- 
ščina SR Slovenije pa ne bi nasprotovala takšni zakonski rešitvi, s katero bi bila 
zaradi izjemno težkih razmer, s katerimi je soočeno železniško gospodarstvo, 
sredstva primarne emisije v višini 1 milijarde 500 milijonov dinarjev uporab- 
ljena za izvedbo programa modernizacije železniških transportnih sredstev, s ka- 
terimi bi neposredno povečevali obseg transportnih uslug na konvertibilna 
območja«. 

Zeli kdo o tem predlogu dopolnitve sklepa razpravljati? (Ne.) 
Če ne, predlagam, da o tem glasujete. Na glasovanje dajem predlog sklepa 

z dopolnitvijo. 
Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (126 delegatov glasuje za.) 

Je kdo proti? (Dva delegata.) Se je kdo vzdržal? (Trije delegati.) 
Ugotavljam, da je predlagani sklep z dopolnitvijo sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 18. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o zagotovitvi sredstev za financiranje graditve jugoslovanskega dela železniške 
proge Titograd—Skadar v letih 1982 in 1983, ki ga je Skupščini SR Slovenije 
predložil Zbor republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije. 

Osnutek zakona in poročilo Zakonodajno-pravne komisije so prejeli vodje 
skupin delegatov za delegate, ki se udeležujejo današnje seje zbora. 

Na klop ste danes prejeli mnenje Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, 
poročilo Odbora za finance in predlog sklepa, ki je bil pripravljen na podlagi 
vseh dosedanjih razprav o tem zakonu. 

Preden začnemo z obravnavo te, 19. in 20. točke, vas obveščam, da so vsa 
ta gradiva strogo zaupne narave, zato prosim, da to upoštevate in da se pred- 
stavniki sredstev javnega obveščanja ravnajo v skladu z določbo prvega in 
drugega odstavka 430. člena poslovnika naše Skupščine. 
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Prehajamo na 19. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o pogojih in načinu razpolaganja in o uporabljanju ustvarjenih konvertibilnih 
deviz v plačilih do tujine ter o zadolževanju v tujini v letu 1982, ki ga je pred- 
ložil Zbor republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije. 

Tudi za to točko, ki je strogo zaupne narave, velja določilo 430. člena poslov- 
nika glede objave v sredstvih javnega obveščanja. 

Prehajamo na 20. točko dnevnega reda, to je na poročilo delega- 
cije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR Ju- 
goslavije o poteku usklajevanja osnutka zakona o obdavčevanju proizvodov in 
storitev v prometu. 

Poročilo so prejeli vodje skupin delegatov za delegate, ki se udeležujejo da- 
našnje seje zbora. Danes ste prejeli tudi poročilo našega Odbora za finance in 
mnenje Izvršnega sveta. 

Glede na to, da so vsa ta gradiva strogo zaupne narave, prosim, da to upo- 
števate in da se predstavniki sredstev javnega obveščanja ravnajo v skladu 
z določbo prvega in drugega odstavka 430. člena poslovnika naše Skupščine. 

Prehajamo na 21. točko dnevnega reda, to je na poročilo delega- 
cije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR Ju- 
goslavije o poteku usklajevanja osnutka poslovnika Zbora republik in pokrajin 
Skupščine SFR Jugoslavije. 

Poročilo ste dobili. Danes ste prejeli mnenje Izvršnega sveta naše Skupščine, 
poročilo Odbora za finance in predlog sklepa, ki je pripravljen na podlagi vseh 
dosedanjih razprav. 

Zeli predstavnik delegacije besedo? (Ne želi.) Predstavnik Izvršnega sveta? 
(Ne želi.) Poročevalci delovnih teles? (Ne želijo.) 

Prehajamo na razpravo. Želi kdo razpravljati? (Nihče.) 
Prehajamo na glasovanje. Na glasovanje dajem predlog sklepa, ki ste ga 

prejeli na klop. Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (120 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (Trije delegati.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 22. točko dnevnega reda, to je na osnutek odloka 
o spremembah odloka o določitvi skupnega zneska deviz za potrebe federacije 
v letu 1982, ki ga je predložil Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ. 

K osnutku odloka ste danes prejeli mnenje Izvršnega sveta naše Skup- 
ščine in poročilo našega odbora za finance. Prav tako ste k tej in k naslednji 
točki dnevnega reda prejeli predlog sklepov, ki sta pripravljena na podlagi vseh 
dosedanjih razprav o osnutkih odlokov. 

Zeli predstavnik delegacije besedo? (Ne.) Predstavnik Izvršnega sveta? (Ne.) 
Želijo besedo poročevalci delovnih teles? (Ne želijo.) Zeli kdo razpravljati? 
(Nihče.) 

Prehajamo na glasovanje. Na glasovanje dajem predloženi sklep. Kdor je 
za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (125 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 23. točko dnevnega reda, to je na osnutek odloka 
o merilih za postopno nadomeščanje kreditov iz primarne emisije za selektivne 
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namene s selektivno monetizacijo v letu 1982, ki ga je predložil Zbor republik 
in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije. 

K osnutku odloka ste danes prejeli mnenje Izvršnega sveta naše Skupščine 
ter poročilo Odbora za finance in predlog sklepa. 

Želi predstavnik delegacije besedo? (Ne želi.) Predstavnik Izvršnega sveta? 
(Ne želi.) Želijo besedo poročevalci delovnih teles? (Ne želijo.) 

Prehajamo na razpravo. Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) 
Prehajamo na glasovanje. Na glasovanje dajem predlog sklepa. Kdor je za 

predlagani sklep, naj prosim glasuje! (122 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Trije delegati.) Se je kdo vzdržal? (Dva delegata.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 24. točko dnevnega reda, to je na predlog poslov- 
nika o delu Skupščine SR Slovenije v neposredni vojni nevarnosti in v vojni, 
ki ga je predložilo Predsedstvo Skupščine SR Slovenije. 

Predlog poslovnika so prejeli vodje skupin delegatov za delegate, ki se 
udeležujejo današnje seje zbora. 

Preden začnemo z obravnavo predloga poslovnika, naj vas posebej obvestim, 
da je akt strogo zaupne narave. Predstavnike sredstev javnega obveščanja 
pa prosim, da v skladu z drugim odstavkom 430. člena poslovnika naše Skup- 
ščine ne poročajo o obravnavi predloga poslovnika. 

Prehajamo na 25. točko dnevnega reda, to je na volitve in ime- 
novanja. 

1. Predlog odloka o izvolitvi treh članov in njihovih namestnikov v Odbor 
za nagrado Antifašističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije je Skup- 
ščini SR Slovenije predložila Komisija za volitve, imenovanja in administrativne 
zadeve. 

Predlog odloka ste prejeli. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je dal k 
predlogu odloka pozitivno mnenje. Zeli kdo o odloku razpravljati? (Ne.) Pre- 
hajamo na glasovanje. 

Na glasovanje dajem predlog odloka o izvolitvi treh članov in njihovih na- 
mestnikov v Odbor za nagrado Antifašističnega sveta narodne osvoboditve 
Jugoslavije. 

Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (126 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Trije delegati.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o izvolitvi treh članov in njihovih namest- 
nikov v Odbor za nagrado Antifašističnega sveta narodne osvoboditve Jugosla- 
vije sprejet z večino glasov. 

S tem so v Odbor za nagrado Antifašističnega sveta narodne osvoboditve 
Jugoslavije izvoljeni: za člana Marko Bule, za namestnika Anton Stipanič, za 
člana dr. Ivo Fabinc, za namestnika dr. Majda Škerbic, za člana dr. Janez 
Milčinski, za namestnika Ciril Zlobec. 

2. Predlog odloka o imenovanju članov Sveta Narodne banke Slovenije je 
predložila Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve. 

Predlog odloka ste prejeli. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je dal k 
predlogu odloka pozitivno mnenje. 

Zeli kdo o predlogu'odloka razpravljati? (Nihče.) Prehajamo na glasovanje. 
Na glasovanje dajem predlog odloka o imenovanju članov Sveta Narodne 

banke Slovenije. 
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Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (120 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Trije delegati.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o imenovanju članov Sveta Narodne banke 
Slovenije sprejet z večino glasov. » 

S tem so za člane Sveta Narodne banke Slovenije imenovani: Franc Balanc, 
dr. Dušan Bobek, mag. Andrej Cetinski, mag. Stanislav Debeljak, Gustav Grof, 
Jože Jelene, Jordan Klabjan, dr. Ivo Lavrač, Marjan Oblak, Miloš Oprešnik, 
Vitja Rode, Marjan Sonc, dr. Aleš Vahčič in Angelca Vrbnjak. ^ 

3. Predlog odloka o izvolitvi sodnika za prekrške Republiškega senata za 
prekrške v Ljubljani je predložila Komisija za volitve, imenovanja in admini- 
strativne zadeve. 

Predlog odloka ste prejeli. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je dal 
k predlogu odloka pozitivno mnenje. Zeli kdo o predlogu odloka razpravljati? 
(Ne želi.) Prehajamo na glasovanje. 

Na glasovanje dajem predlog odloka o izvolitvi sodnika za prekrške Repub- 
liškega senata za prekrške v Ljubljani. Kdor je za predlog odloka, naj prosim 
glasuje! (131 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Trije delegati.) Se je kdo 
vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o izvolitvi sodnika za prekrške Repub- 
liškega senata za prekrške v Ljubljani sprejet z večino glasov. 

S tem je Janez Hanuš ponovno izvoljen za sodnika za prekrške Republiškega 
senata za prekrške v Ljubljani. _ ,r„. 

4. Predlog odloka o razrešitvi in imenovanju namestnika člana Republiške 
volilne komisije v Ljubljani je prav tako predložila Komisija za volitve, ime- 
novanja in administrativne zadeve. 

Predlog odloka ste prejeli. Izvršni svet naše Skupščine je dal k predlogu 
odloka pozitivno mnenje. Zeli kdo o njem razpravljati? (Ne želi.) Prehajamo na 
glasovanje. 

Na glasovanje dajem predlog odloka o razrešitvi in imenovanju namestnika 
člana Republiške volilne komisije v Ljubljani. 

Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (134 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o razrešitvi in imenovanju namestnika 
člana Republiške volilne komisije v Ljubljani soglasno sprejet. 

S tem je Marjan Kotar razrešen dolžnosti namestnika člana Republiške vo- 
lilne komisije v Ljubljani, Vida Florjančič pa imenovana za namestnico člana 
te komisije. 

Prehajamo na 26. točko dnevnega reda, to je na predloge in 
vprašanja delegatov. 

Skupina delegatov za gospodarsko področje, 38. okoliš, Ljubljana Šiška, je 
sporočila, da ni zadovoljna z odgovorom Izvršnega sveta na njeno delegatsko 
vprašanje v zvezi z uvozom opreme in delov opreme za novi železniški kontej- 
nerski terminal. 

Republiški komite za mednarodno sodelovanje je v zvezi s tem predložil 
stališče, ki vam je bilo danes pisno predloženo na klop. Vprašujem delegate 
38. okoliša, ali naj predstavnik Izvršnega sveta stališče ustno obrazloži? (Ni 
potrebno.) 
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Na delegatsko vprašanje skupine delegatov za gospodarsko področje, 11. 
okoliš, Kranj, v zvezi s kreditiranjem za komunalno opremljanje zemljišč,' ve- 
zanih na stanovanjsko izgradnjo, bo Izvršni svet odgovoril pisno. 

Z novim poslovnikom je podrobneje opredeljen tudi postopek glede dajanja 
pobud delegatov. Obveščam vas, da je skupina delegatov za kmetijsko dejav- 
nost, 5. okoliš, Ptuj, predložila Zboru združenega dela pobudo za spremembo 
zakona o Višji agronomski šoli v Mariboru, ki ste jo danes prejeli. Med sejo ste 
v zvezi s tem prejeli še povzetek utemeljitve razvojnega načrta Višje agronom- 
ske šole v Mariboru. To pobudo smo že poslali Izvršnemu svetu naše Skupščine 
s predlogom, da če je to mogoče, že na današnji seji da odgovor. Izvršni svet 
je odgovor predložil v pisni obliki in ste ga prejeli. 

Besedo ima tovariš Imre Varju, delegat s področja gospodarstva, 17. oko- 
liš, Ptuj. 

Imre Varju: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Skupini 
delegatov za Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije 17. okoliša s pod- 
ročja gospodarstva in 5. okoliša s področja kmetijske dejavnosti sta obravnavali 
pobudo za spremembo zakona o Višji agronomski šoli v Mariboru. Pri tem je 
bilo ugotovljeno, da že poldrugo desetletje tečejo razprave o tem, da je v širšem 
prostoru, ki zajema podravsko, pomursko, celjsko in koroško regijo, potrebno 
omogočiti razvoj močnejše izobraževalno-raziskovalne institucije, ki bi bila kos 
obsežnim nalogam pri razvoju kmetijstva. Brez take institucije so se nam vedno 
zdeli vsi načrti za bistveno večjo proizvodnjo hrane na našem območju ne- 
realni. Prepričani smo, da je lahko zasnova za takšno razvojno jedro Višja 
agronomska šola s svojo vzgojnoizobraževalno in raziskovalno dejavnostjo. Po- 
sebej dragocena je za nas odlika te šole, da jih od 900 diplomantov 80 % deluje 
v neposredni kmetijski proizvodnji. Kmetijski prostor, ki neposredno gravitira 
na šolo, je najpomembnejši in najperspektivnejši kmetijski proizvodni prostor 
v Sloveniji, ki naj bi v prihodnjih letih zagotavljal velik del doma pridelane 
hrane. Jasno je, da takih repultatov ne bo, če ne zagotovimo vseh potrebnih po- 
gojev za intenzifikacijo pridelovanja hrane. Povsod po svetu se v ta namen 
snujejo močni razvojno-izobraževalni centri, ki delujejo v neposrednem stiku 
z operativo. V kmetijski stroki pa se srečujemo z drugačno lokacijo institucij 
kot pri drugih strokah, pri čemer je za to področje že od nekdaj značilna de- 
centralizacija. 

Pri nas za tako spoznanje potrebujemo neverjetno veliko časa. Posledica 
tega pa je stanje, da deluje danes v kmetijstki operativi za pridelovanje hrane 
najpomembnejših predelov Slovenije manj diplomiranih agronomov, kot jih je 
bilo pred deset in več leti. Ta zaostanek pa je še posebej drastičen v primerjavi 
z drugimi profili. Za primer navajamo, da ena od naših SOZD kot nosilka raz- 
voja agroživilstva zaposluje vsega 18 diplomiranih agronomov v primerjavi 
z 78 diplomiranimi ekonomisti. To je v očitnem nasprotju z zahtevami sodobnih 
tehnologij v procesu pridelovanja hrane. Na tem najpomembnejšem kmetijskem 
območju je celo nekaj kmetijskih kombinatov in zadrug, ki nimajo v operativi 
niti enega diplomiranega agronoma. Zgovoren je tudi podatek, da deluje od 
221 raziskovalcev za področje agroživilstva v Sloveniji 9 raziskovalcev v Žalcu 
in le 7 v Mariboru. Vsi drugi so v Ljubljani. 

Pobuda, s katero danes nastopamo, je prispevek k reševanju opisanega 
stanja s ciljem učinkovitejšega in hitrejšega izobraževanja ustreznih, za ne- 
posredno proizvodnjo primernih kadrov v okviru Univerze v Mariboru. 
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Da prihajamo pred Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije, nas je 
navedla ugotovitev, da je potrebno čimprej omogočiti prehod Višje agronomske 
šole v visoko šolo. Predlog o prehodu Višje agronomske šole v visoko šolo je 
star že nekaj let. 

Programska usmeritev, ki jo je Višja agronomska šola predložila, je po na- 
šem mnenju v duhu usmerjenega izobraževanja in maksimalno upošteva nujno 
delitev dela na področju visokega šolstva v Sloveniji. Usmeritev kmetijske me- 
hanizacije je bila doslej možna le v visokem študiju. Tako potrebe prakse kot 
tudi programske zasnove za srednjo stopnjo usmerjenega izobraževanja nare- 
kujejo drugačno rešitev, in sicer tako, ki bo omogočila tudi izobraževanje na 
visoki stopnji. To pa je po programu Višje agronomske šole zagotovljeno in 
zato tudi podpiramo realizacijo tega programa. 

Predlagamo torej, da Skupščina SR Slovenije kot ustanoviteljica Višje 
agronomske šole pretehta in sprejme pobudo za spremembo ustanovitvenega 
zakona v tem smislu, da se šoli omogoči prehod na drugo stopnjo oziroma v vi- 
soko šolo. Vsa nadaljnja vprašanja programskega in finančnega značaja se bodo 
reševala v okviru posebne izobraževalne skupnosti za agroživilstvo. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala. Ce se Ptujčani strinjate, predla- 
gam, da se o vseh zadevah razmisli, seveda ne na današnji seji zbora, pač pa je 
treba glede na stališče Izvršnega sveta, ki ga imamo pred seboj, pripraviti po- 
seben elaborat o družbenoekonomski upravičenosti take šole in pred sprejetjem 
takega elaborata pridobiti tudi soglasje posebne izobraževalne skupnosti. 

Predlagam, da sprejmemo takšen dogovor, da naj skupina, ki je pobudo 
predložila, kakor tudi ostale zainteresirane skupine, proučijo stališče Izvršnega 
sveta naše Skupščine in da naj v naslednjem mandatu sprejmejo stališče do 
tega, ali bodo s pobudo nadaljevali ali ne. V nasprotnem primeru bi moral 
danes naš zbor sklepati o pobudi. Mislim pa, da je za to na razpolago premalo 
gradiva, da bi se lahko zbor o tem izrekel. Je to sprejemljivo? (Da.) Hvala lepa. 

Med sejo smo dobili še pisni pobudi skupine delegatov s področja gospo- 
darstva, 36. okoliš, L j ubij ana-Center in 16. okoliš, Maribor. Mislim, da ste 
prejeli obe pobudi. Zboru predlagam, da obe pobudi pošljemo Izvršnemu svetu, 
pobudo skupine delegatov 36. okoliša, Lj ubij ana-Center pa tudi Predsedstvu 
Skupščine SR Slovenije. Je to sprejemljivo? (Da.) 

Zeli še kdo postaviti delegatsko vprašanje? (Ne.) 
S tem zaključujem to točko dnevnega reda. 
Obveščam vas, da smo pri točkah dnevnega reda, kjer smo sprejemali konč- 

ne odločitve, usklajeni z Zborom občin in Družbenopolitičnim zborom. Pri 
predlogu zakona o uresničevanju posebnih pravic pripadnikov italijanske in 
madžarske narodnosti na področju vzgoje in izobraževanja pa še ne vemo, 
ali smo usklajeni, ker še nimamo ustreznega obvestila. 

Tovarišice in tovariši delegati, dovolite mi, da ob koncu našega mandata 
spregovorim nekaj besed. 

Pred približno štirimi leti sem se na prvi seji Zbora združenega dela tega 
sklica zahvalil za zaupanje, ki ste ga izkazali tovarišici Eriki Vrhunec, sekre- 
tarki našega zbora, tovarišici Ivici Kavčič, podpredsednici zbora in meni, s tem 
ko ste nas izvolili oziroma imenovali za funkcionarje tega zbora. Zato se mi je 
zdelo prav, da tudi danes povem nekaj besed, ko z zadnjo sejo zaključujemo 
mandat drugega sklica Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije. 
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Ni moj namen analizirati in ocenjevati delo zbora v preteklih štirih letih. Za 
S„° k°lj poklicani drugi in še zlasti čas bo glede tega najboljši in najobjektiv- 

nejši sodnik. Toda na nekaj značilnosti, ki karakteriziraj o to mandatno obdobje 
in delo zbora v tem času, želim vendarle spomniti. 

Mislim, da opredeljujeta po vsebini dela ta mandat zborov republiške dele- 
gatske skupščine, zlasti Zbora združenega dela, dve temeljni usmeritvi. Prva, 
ki je prevladovala predvsem v prvi polovici mandata, je bila pretežno zakono- 
dajne narave. Delegati v prvem mandatnem obdobju delegatske skupščine, ki so 
zaorali ledino delegatskega sistema, so opravili zelo pomembno delo glede nor- 
mativnega prilagajanja posameznih družbenih področij ustavi in zakonu o zdru- 
ženem delu. Na osnovi njihovih bogatih izkušenj pa smo v prvem mandatu za- 
četo delo nadaljevali tudi mi na vseh tistih področjih, ki jih objektivno v prvem 
mandatu še ni bilo mogoče uskladiti z ustavo. Pri tem imam v mislih zlasti 
ureditev sistema družbenega planiranja, svobodno menjavo dela, posamezna 
področja družbenih dejavnosti in materialne proizvodnje, sistem cen, davčni 
sistem, stanovanjsko zakonodajo, zemljiško politiko, naravno in kulturno de- 
diščino, organizacijo državnih organov in podobno. 

Prav tako ali še bolj pomembna od oblastne je bila aktivnost zbora kot 
najvišjega samoupravnega delegatskega organa združenega dela v republiki. 
To svojo funkcijo je zbor uresničeval zlasti v zadnjem letu tega mandata, ko je 
pričel v okviru svojih nalog in odgovornosti pogosteje, bolj zavzeto in konkretno 
spremljati ustreznost in uresničevanje sprejete politike in sproti reagirati na 
pojave in probleme, ki so se nepričakovano pojavili in jih je bilo potrebno hitro 
razrešiti. Takšno usmeritev naše aktivnosti smo si zadali zlasti s programom 
dela zborov republiške Skupščine za lansko leto, saj smo v ta program zapisali, 
da bodo prednostno obravnavali sprotne ocene uresničevanja resolucije o druž- 
benoekonomski politiki in razvoju naše republike, spremljali uresničevanje sta- 
bilizacije gospodarstva, obravnavali naloge, ki jih je potrebno reševati na pod- 
lagi ocen konkretnih družbenoekonomskih in političnih razmer, uvrščali na 
dnevne rede sej zborov vprašanja, za katera pokažejo v določenem trenutku 
delovni ljudje prek svojih delegacij, konferenc delegacij in delegatov posebni 
interes, in tako naprej. Tej programski usmeritvi smo ostali zvesti skozi vse 
lansko leto, z njo pa smo nadaljevali tudi v letošnjem letu. 

Mislim, da ni pretirana trditev, da smo s takšnim delom bistveno prispe- 
vali k hitrejšemu urejanju nekaterih pomembnih vprašanj našega razvoja, 
predvsem pa smo s tem utrli pot metodi, po kateri bo lahko Zbor združenega 
dela tudi v bodoče aktivno vključen v odpravljanje problemov in težav, ki jih 
tudi v bodoče najbrž ne bo malo. In če bi me kdo prosil za mnenje o tem, kaj je 
najbolj dragocena izkušnja našega zbora v tem mandatu in kje obdržati kon- 
tinuiteto tudi v bodoče, bi brez premisleka postavil prav to na prvo mesto. 

Vi to aktivnost zbora, o kateri govorim, dobro poznate, saj ste bili kot 
delegati nosilci te aktivnosti. Večji poudarek je dobila zlasti z razpravo na zboru 
o pobudi republiškega družbenega pravobranilca samoupravljanja glede pre- 
skrbijenosti kmetijskih organizacij in kmetov z umetnimi gnojili ob lanski 
pomladanski setvi, saj je dala pozitivne rezultate. Poudarek je dobila ta aktiv- 
nost tudi z obravnavo informacije Izvršnega sveta naše Skupščine o gospo- 
darskih gibanjih v republiki v prvih dveh mesecih lanskega leta. Takrat smo se 
preusmerili tudi v takšno konkretnejšo obravnavo. 

Odločilno pa se je nagnila tehtnica v to smer še posebej po pismu Pred- 
sedstva SFR Jugoslavije Skupščini SFRJ v lanskem letu, in sicer, ko je zbor na 
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seji 28. julija lani obravnaval polletno poročilo Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije o uresničevanju družbenega plana SR Slovenije v letu 1981. S skle- 
pom ob tej obravnavi smo v bistvu začrtali naše najpomembnejše naloge do 

• konca leta in deloma še v letu 1982. Pozvali smo vse nosilce družbenega pla- 
niranja in druge odgovorne organe, da sprejete naloge dosledno uresničujejo. 
Pri tem smo postavili tudi vprašanje odgovornosti za neuresničevanje planskih 
ciljev. Od posameznih subjektov smo zahtevali poročila o stanju in ukrepih za 
uresničevanje sprejetih nalog. 

O teh vprašanjih smo razpravljali na sejah zbora, uvrščena pa so bila kot 
samostojne točke dnevnega reda. Velik interes delegatov za razreševanje teh 
problemov in teh vprašanj, ki jih je potrdila bogata in zavzeta razprava in 
sklepi, ki jih je zbor ob tem sprejemal, potrjujejo, da je bila takšna delovna 
usmeritev pravilna in potrebna. Pozitivne posledice te naše aktivnosti so se 
pričele delno kazati že lani, še bolj pa se bodo v bodoče, še posebej, če se bo 
s takšno prakso konkretne obravnave nadaljevalo tudi v bodoče. 

Tovarišice in tovariši delegati! Včasih pade kakšna kritična beseda na račun 
delovanja delegatskega sistema, in tudi ta dvorana v tem ni bila izjema. Pri- 
znati je treba, da se včasih resnično srečujemo s težavami, toda mislim, da smo 
enotnega mnenja, da mora iti kritika predvsem na račun ustvarjanja pogojev za 
delovanje delegatskega mehanizma in na naslov vseh tistih, ki so dolžni zago- 
tavljati te pogoje, ne pa na sam sistem, kar včasih tudi storimo. Mislim, da 
je sedanji mandat dal tudi glede tega pomembne družbenopolitične izkušnje, in 
sicer takšne, ki lahko bistveno prispevajo k boljšemu delovanju delegatskega 
sistema in s tem tudi k boljšemu delovanju našega zbora. 

Kar zadeva Zbor združenega dela, velja pa tudi za ostala dva zbora, smo 
v glavnem, čeprav iz objektivnih razlogov ne vedno, spoštovali dogovorjene 
metode in način dela, da bi bilo delegatom omogočeno boljše opravljanje dele- 
gatskih dolžnosti. Kot že rečeno, nam to ni vedno uspevalo in tudi današnja 
seja je pravzaprav primer, da nismo mogli zagotoviti vseh tistih pogojev za 
vašo pripravo na sejo, ki bi vam omogočila kvalitetnejšo aktivnost na seji. To 
ste v razpravi tudi kritizirali. 

Da bi zagotovili čimvečjo povezanost in usklajenost z vsemi subjekti, ki se 
vključujejo v skupščinski sistem, so zbori Skupščine SR Slovenije začeli pro- 
gramirati delo za koledarsko leto in pri tem pričeli uveljavljati zlasti načelo 
kontinuiranega planiranja, odprtost programa, povezanost in usklajenost pro- 
grama s programi drugih, v delegatskem sistemu delujočih družbenih dejav- 
nikov, v tako imenovani princip horizontalne in vertikalne usklajenosti pro- 
gramov, načelo realnosti z zagotavljanjem prioritet pri reševanju najbolj aktu- 
alnih družbenopolitičnih nalog, načelo sorodnih ali povezanih sklopov pri obli- 
kovanju dnevnega reda in načelo več sej z manj točkami dnevnega reda. Vsaj 
prvi del tega zadnjega načela nam je, kot vemo, kar dobro uspel, saj smo imeli 
relativno veliko sej. 

Skupščina SR Slovenije je posvečala veliko pozornost tudi metodam in 
načinu svojega dela ter1 delu zborov in delovnih teles. Trajna naloga, ki si jo je 
zastavila v začetku mandata, je bilo spremljanje delegatskega skupščinskega 
sistema. Kot veste, je obravnavala poročilo o uresničevanju delegatskega si- 
stema in delegatskih odnosov v SR Sloveniji in informacijo o uveljavljanju 
metod in načinov dela Skupščine SR Slovenije, njenih zborov in delovnih 
teles. Na podlagi predlogov, pripomb in stališč ob obravnavi te informacije je 
bilo ugotovljeno, da nekatere določbe poslovnika Skupščine ne ustrezajo na- 
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činom in metodam dela, ki so se neposredno uveljavile pri delu Skupščine, 
njenih zborov in delovnih teles. Zato je bil ob koncu preteklega leta sprejet 
spremenjen in dopolnjen poslovnik Skupščine. Z njim so v glavnem odprav- 
ljene tiste slabosti in pomanjkljivosti, ki so jih delegati ugotavljali pri delo- 
vanju delegatske skupščine. Med pomembnejše spremembe v poslovniku lahko 
štejemo zlasti nove določbe o programiranju dela, ureditev pravic delegatov 
d<3 dajanja pobud, natančnejša ureditev v zvezi z delegatskimi vprašanji, do- 
ločbe o rokih, delovnih telesih, in tako naprej. 

Pomembno delo so v tem času opravila tudi stalna in občasna delovna 
telesa zbora, ki so nam delegatom s svojim delom olajšala sporazumevanje in 
usklajevanje v zboru pred končno odločitvijo. Z možnostjo dvakratne obrav- 
nave pomembnejših vprašanj na delovnih telesih se odpirajo dodatne mož- 
nosti za še pomembnejšo vlogo teh teles v korist delegatskega odločanja. V tem 
primeru bodo delegati predhodno seznanjeni z mnenji delovnih teles o po- 
samezni zadevi in o morebitnih odprtih vprašanjih, delovna telesa pa bodo 
ob drugi obravnavi imela pregled nad stališči delegatske baze in tako ugotav- 
ljala stopnjo usklajenosti stališč do posamezne zadeve in na tej podlagi obliko- 
vala poročila za zbor. 

Kot sem že v začetku povedal, ne želim ocenjevati dela našega zbora v tem 
mandatu. Bi pa rad povedal to, da ga po obsegu ni bilo malo. Skupno z današnjo 
sejo smo imeli 75 sej, to pomeni v povprečju skoraj dve seji na mesec, kar 
po obsegu prav gotovo ni malo. Pa tudi po vsebini to niso bile vedno lahke 
seje. Obravnavali smo 1079 raznih aktov, od tega nekatere zakone tudi v vseh 
treh fazah. Povprečno je bilo na seji 14 točk dnevnega reda. Zato sem prej 
namenoma rekel, da smo naše načelo več sej z manj točkami le deloma izpol- 
njevali. Več sej je gotovo bilo, če je bilo manj točk, bi pa v tem trenutku težko 
ocenil. 

V tem času je bilo predlaganih 958 amandmajev in zastavljenih 179 dele- 
gatskih vprašanj. Teh nekaj podatkov sem zbral zato, da bi na nek način ob 
zaključku mandata ilustriral obseg opravljenega dela v teh štirih letih. 

Za opravljeno delo želim izreči vsem delegatom zahvalo in priznanje, saj 
ste bili v tem zahtevnem obdobju graditve delegatskega sistema pomemben 
dejavnik razvoja delegatskih odnosov in ste pri tem odgovornem delu vztrajali 
in vestno opravljali svoje delegatske obveznosti vse do današnje, zadnje seje 
zbora ter pri tem ves ta čas dokazovali velik smisel za družbeno realnost. 
Mislim, da je bil tudi na današnji seji ta smisel ponovno potrjen. Prav na tej 
podlagi ste zato znali vedno poiskati pri reševanju najpomembnejših vprašanj 
socialističnega samoupravljanja in sploh našega družbenega razvoja najustrez- 
nejše rešitve v okviru pristojnosti in odgovornosti Zbora združenega dela re- 
publiške Skupščine. 

Ko se z zahvalo in priznanjem obračam na vas, ki ste se udeležili zadnje 
seje zbora tega sklica, imam seveda v mislih vso množico delegatov iz temeljnih 
organizacij združenega dela in drugih samoupravnih organizacij in skupnosti, 
delegate v zborih občinskih skupščin, skupinah delegatov, v delovnih telesih 
naše Skupščine in zbora, prav tako pa tudi družbenopolitične organizacije, 
samoupravne interesne skupnosti, Gospodarsko zbornico Slovenije, samo- 
upravne organe v organizacijah združenega dela, strokovne in druge službe, 
in tako dalje, skratka vse, ki so z vso aktivnostjo znotraj delegatskega sistema 
prispevali h kvalitetnejšemu razvoju in krepitvi delegatskih odnosov v tem 
mandatu. 
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Še posebej želim ob tem opozoriti na velike napore in pomemben prispevek 
Izvršnega sveta naše Skupščine in republiških upravnih organov, ki jim vedno 
ni bilo lahko, ko so se pred nami pojavljali in ko so v zaostrenih političnih 
in gospodarskih razmerah sodobnega sveta in v okviru naporov naše celotne 
družbe za stabilizacijo gospodarskega razvoja vendarle uspevali v okviru svoje 
pristojnosti in odgovornosti za stanje razmeroma učinkovito urejati tekoče go- 
spodarske probleme, vključno s problemi oskrbe, kakor tudi vprašanja dolgo- 
ročnega razvoja in ob tem ogromno prispevali tudi k temu, da je naš zbor 
lahko v tem mandatu uspešno opravljal svoje delegatske dolžnosti. 

Dovolite mi, tovarišice in tovariši delegati, da se v našem skupnem imenu 
zahvalim tudi vsem tistim, ki so nam s svojim strokovno-političnim, admini- 
strativnim in tehničnim delom v zboru in v Skupščini pomagali ustvariti po- 
trebne pogoje za dobro in učinkovito opravljanje naših delegatskih obveznosti. 

Najprej je tukaj tovarišica Erika Vrhunec, sekretarka zbora, ki nam je bila 
s pomočjo strokovne in administrativno-tehnične ekipe zbora, ki ga je v tem 
času vodila, s svojo vestnostjo in strokovnim ter političnim znanjem v veliko 
oporo in pomoč pri našem delu. Uspešno je skrbela za to, da lahko danes ugo- 
tovimo, da v vseh štirih letih našega dela praktično nismo imeli večjih spo- 
drsljajev pri našem delu. 

V našem skupnem imenu se želim zahvaliti tudi ostalim članom te ekipe, 
sekretarjem naših odborov in tovarišicam v zboru, ki so skrbele za admini- 
strativna opravila. Prav njihovo strokovno, politično in administrativno-teh- 
nično delo nam je v mnogočem pomagalo k uspešni bilanci našega štiriletnega 
dela. Za mnoge med nami so ostajali ti tovariši anonimni, le delegati, člani 
naših delovnih teles nekoliko bolje poznajo pomen in obseg njihovega dela za 
zbor. Ti tovariši in tovarišice so bili navzoči pri vseh vprašanjih, ki smo jih 
obravnavali na sejah zbora ali pa so bila obravnavana samo na posameznih 
odborih. Vsa ta vprašanja so strokovno-politično pripravljali za delegatsko raz- 
pravo v vseh fazah, in sicer od začetka, ko se je vprašanje pojavilo, pa vse 
do odločitve o njem na zboru. Usodo nekaterih so spremljali še po odločitvi 
na zboru, da bi nas lahko v primeru, če odločitev ni bila najboljša ali če bi se 
slabo izvajala, na to opozorili. 

Skrbeli so, da smo imeli pri našem delu na voljo vsa tista gradiva, stališča 
in mnenja, ki so nam naše odločitve v zboru olajšale. Razen tega so, čeprav 
jih ni bilo tu v dvorani, s pomočjo ozvočenja pozorno spremljali potek vsake 
seje zbora. Sledili so našim razpravam, morebitnim pobudam in vprašanjem 
delegatov, še zlasti tistim, ki zahtevajo hitro reagiranje, bili po potrebi na 
voljo tudi delegatom in še zlasti skupinam delegatov, ki smo jih oblikovali na 
posameznih sejah zbora za obravnavo in pripravo predloga za odločitve k po- 
sameznemu vprašanju, kar je bila zelo pogosta in dragocena oblika našega 
dela na sejah zbora. Skrbeli so tudi za medsebojno povezavo med vsemi tremi 
zbori naše Skupščine. Zbrani so v sobi, v katero se pride skozi zadnja vrata, 
na odru. S tem sem vam tudi razkril tajnost razmeroma pogostega prihajanja 
posameznih tovarišic in tovarišev na oder. To sem povedal zato, ker me je v 
vsem tem času nekaj delegatov od časa do časa vprašalo, kdo so ti ljudje, ki 
prihajajo na oder. Mislim, da je prav, da vam jih danes na ta način predstavim. 

Zahvala in priznanje pa gre tudi vsem drugim strokovnim, tehničnim in 
administrativnim delavcem Skupščine, ki so tako kot za ostala dva zbora, 
opravljali pomembne naloge tudi za nas. Gotovo zbor ne bi mogel opravljati 
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svoje funkcije brez službe za informiranje, pri čemer nam je bil v veliko pomoč 
zlasti skupščinski Poročevalec, brez služb za snemanje razprav, izdelavo za- 
pisnikov, pisanja, tiskanja in razmnoževanja gradiv, odpravništva in kurirjev, 
šoferjev, vzdrževalcev naprav in prostorov, varnostnikov, delavcev v skup- 
ščinski restravraciji, ki so nam v teh štirih letih omogočali, da smo tudi fizično 
zmogli včasih kar naporne seje, vseh drugih delavcev v Skupščini in vseh 
tovarišic, ki so skrbele za čistočo in lep videz naših prostorov, posebej še te 
dvorane in avle pred njo in s tem mnogo prispevale k temu, da smo se tukaj 
vendarle prijetno počutili in da je bila ta zgradba vedno tako urejena, kot 
se to spodobi za prostore najvišjega delegatskega organa SR Slovenije. 

Naj se na koncu iskreno zahvalim tudi predstavnikom sredstev javnega 
obveščanja, ki so ves ta čas sledili delu našega zbora in o njem primerno se- 
znanjali slovensko javnost. S tem niso opravljali le svoje poklicne dolžnosti, 
temveč so kot odgovorni politični delavci tudi opravljali pomembno informa- 
cijsko funkcijo v delegatskem sistemu socialističnega samoupravljanja. 

Tovarišice in tovariši delegati! Mi vsi smo del ogromne množice političnih 
delavcev, ko se vsakodnevno bojujemo za nadaljnji razvoj socialističnega samo- 
upravljanja, za razvoj družbenoekonomskih lin političnih odnosov, v katerih 
delovni ljudje vse bolj urejajo vsa družbena vprašanja in tako odločajo o na- 
predku celotne družbe in s tem tudi o svoji lastni perspektivi. Svojo aktivno 
opredelitev za takšne odnose smo dokazali tudi z našo aktivnostjo v delegat- 
skem sistemu in še posebej z delom v Zboru združenega dela republiške 
Skupščine. 

Prepričan sem, da bomo ostali zvesti tej svoji opredelitvi tudi v bodoče 
ne glede na to, ali bomo delovali kot delegati v delegacijah za skupščine druž- 
benopolitičnih ali samoupravnih interesnih skupnosti, ali v samoupravnih orga- 
nih v organizacijah združenega dela ali v družbenopolitičnih organizacijah. Pre- 
pričan sem, da bomo gotovo tudi v bodoče ostali aktivni in prav pri tem, tovari- 
šice in tovariši, vam resnično želim kar največ uspehov, pa tudi veliko osebne 
sreče in zadovoljstva pri vašem delu. 

S tem zaključujem zadnjo sejo Zbora združenega dela delegatske Skup- 
ščine SR Slovenije drugega sklica. 

Za zaključek mi dovolite, da vas povabim na skromno zakusko v avli. 
Hvala lepa. (Dolgotrajno ploskanje.) 

Jure Mlinar: Tovarišice in tovariši delegati! Dovolite mi, da se v 
imenu nas vseh in vseh članov delegacij zahvalim tovarišu Tomažiču in nje- 
govim sodelavcem za opravljeno delo v tem zboru. 

V iztekajočem mandatnem obdobju smo delegati opravili obsežno delo. 
Da smo uspešno opravili večino zaupanih nam nalog, gre med drugim zahvala 
tudi predsedniku našega zbora in njegovim sodelavcem. Mislim, da izražam 
mnenje nas vseh, da je ta zbor mesto demokratičnega sporazumevanja in odlo- 
čanja delegatov, da se je vsak izmed nas počutili kot enakopraven dejavnik 
v teh procesih. 

Želim si, da bi taki odnosi, tako počutje in tak način dela prešli tudi v druge 
skupščine, tako v republiki kot v občinah oziroma v vse samoupravne organe, 
kjer se odloča o pogojih, sredstvih in rezultatih dela delavcev, delovnih ljudi 
in občanov. Take razmere so tudi rezultat dela tovariša Tomažiča. 
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V imenu nas vseh mu želim obilo uspehov pri opravljanju bodočih od- 
govornih družbenih nalog. Hvala lepa. (Ploskanje.) 

Predsednik Emil Tomažič: V imenu vseh nas, zlasti v imenu mojih 
sodelavcev se tovarišu Juretu Mlinarju iskreno zahvaljujem za vse, kar je 
povedal, čeprav se mi zdi, da je pri tem nekoliko pretiraval. Kljub temu 
hvala lepa! 

(Seja zbora je bila končana ob 15.30) 



68. seja 

(27. januarja 1982) 

Predsedovala: Silva Jereb, 
predsednica Zbora občin 

Začetek seje ob 9.05. 

Predsednica Silva Jereb: Tovarišice in tovariši delegati! Začenjam 
68. sejo Zbora občin Skupščine SR Slovenije. 

V smislu 117. člena novega poslovnika Skupščine moramo na začetku vsa- 
ke seje izvoliti Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja, 
ki pregleda pooblastila delegatov in pripravi poročilo za zbor. V to komisijo 
predlagam po abecednem redu občin naslednje delegate: tovarišico Slavico 
Robida, delegatko iz občine Ljubljana-Bežigrad, za predsednico, tovarišico 
Danico Šter, delegatko iz občine Ljubljana-Center in tovariša Danila Sbrizaja, 
delegata iz občine Ljubljana-Šiška, za člana. 

Ce se s tako komisijo strinjate, prosim, da to potrdite z dvigom rok. Kdor 
je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nih- 
če.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so bili v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna 
vprašanja za 68. sejo zbora izvoljeni tovarišica Slavica Robida za predsednico, 
tovarišica Danica Ster in tovariš Danilo Sbrizaj pa za člana. Komisijo prosim, 
da se takoj sestane in pripravi poročilo za zbor. 

Da bi Izvršni svet po možnosti odgovoril na delegatska vprašanja že na 
koncu današnje seje, prosim delegate, ki imate pripravljena pismena delegat- 
ska vprašanja, da jih oddate sekretarju zbora, ker jih bomo takoj posredovali 
naslovnikom. Prosim tudi tiste, ki imate namen razpravljati, da se v času, ko 
čakamo na poročilo komisije, prijavite k razpravi. 

Na današnjo sejo zbora so bili poleg predstavnikov Izvršnega sveta in 
drugih predstavnikov predlagateljev gradiv za današnjo sejo povabljeni še 
predstavniki Republiške konference SZDL, Republiškega sveta Zveze sindika- 
tov in Skupnosti slovenskih občin k vsem točkam dnevnega reda, Sveta za 
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družbenoekonomske odnose v kmetijstvu, gozdarstvu in na vasi pri Predsed- 
stvu Republiške konference SZDL in Zadružne zveze Slovenije k 4. točki, Sve- 
ta za družbenopolitični sistem pri Predsedstvu Republiške konference SZDL pa 
k 9. točki dnevnega reda po sklicu. 

Seje zbora se udeležujejo tudi tovariš Marjan Kotar, član Izvršnega odbo- 
ra Predsedstva Republiške konference SZDL, tovariš Franček Kavčič, član 
Sekretariata Predsedstva Republiškega sveta Zveze sindikatov, tovariš Marjan 
Grampovčan, namestnik sekretarja Skupnosti slovenskih občin, tovariš Slavko 
Glinšek, član Predsedstva Republiške konference SZDL za Svet za družbeno- 
ekonomske odnose v kmetijstvu, gozdarstvu in na vasi in tovariš Nande Vode, 
predsednik Zadružne zveze Slovenije. 

Hkrati vas obveščam, da so kot poročevalci delovnih teles zbora in Skup- 
ščine in kot poročevalci skupin delegatov na seji navzoči: tovariš Franc Taler, 
član Odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj, tovariš Albin Levičnik, 
član Odbora za finance, tovariš Ivan Kovač, član Odbora za družbenopolitični 
in komunalni sistem, tovariš Stane Levar, član Odbora za urbanizem, stano- 
vanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja, tovariš Milan Gaspari, pred- 
sednik Zakonodajno-pravne komisije, tovarišica Vida Vidovič, članica Komisije 
za pravosodje, tovariš Filip Dolinar, član Komisije za volitve, imenovanja in 
administrativne zadeve in dr. Mitja Mrgole, član skupine delegatov za prouči- 
tev samoupravnih sporazumov in statutov SIS s področja družbenih dejav- 
nosti za območje republike. 

Komisija za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja je med tem 
opravila svoje delo in prosim tovarišico predsednico, da poroča zboru. 

Slavica Robida: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Zbor občin Skupščine SR Slovenije ima 62 delegatskih mest. Komisija za 
verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja Zbora občin je na podlagi 16. 
člena poslovnika Zbora občin pregledala pooblastila delegatov na seji zbora 
in iz teh pooblastil ter napravljenega seznama delegatov ugotovila, da se ude- 
ležujejo današnje seje delegati vseh občin v SR Sloveniji in delegata mesta 
Ljubljane in Obalne skupnosti občin Koper, razen delegata občine Ljubljana 
Moste-Polje. Za eno delegatsko mesto je poslalo na sejo zbora dva delegata 
Mesto Ljubljana, in sicer tovarišico Anko Tominšek, ki je pooblaščena za 7., 
8., 9., 13., 14. in" 17. točko dnevnega reda ter tovariša Janeza Zaplotnika za 
vse ostale točke dnevnega reda. 

Ob pregledu dokumentacije je komisija ugotovila, da so vsa pooblastila, 
ki so jih delegati predložili, neoporečna, zato v smilu prvega odstavka 17. člena 
poslovnika Zbora občin predlaga, da zbor poročilo sprejme in s tem verificira 
pooblastila delegatov za današnjo 68. sejo. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala. Zeli kdo razpravljati o poročilu? 
(Ne.) Ce ne, prosim, da ga potrdite z dvigom rok. Kdor je za, naj prosim gla- 
suje! (Vsi delegati glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je Zbor občin soglasno sprejel poročilo Komisije za veri- 
fikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja in s tem verificiral pooblastila de- 
legatov za 68. sejo Zbora občin. 

Hkrati ugotavljam, da je zbor sklepčen in da lahko pravno-veljavno raz- 
pravlja in sklepa. 



Zbor občin 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na določitev dnev- 
nega reda 68. seje Zbora občin. 

Z dopisoma z dne 8. in 18. januarja'sem razširila dnevni red za današnjo 
sejo. Na osnovi dopisa Izvršnega sveta umikam z dnevnega reda eno od dodat- 
nih točk, in sicer osnutek zakona o zagotovitvi sredstev železniškim transport- 
nim organizacijam združenega dela za nakup tirnih vozil domače proizvodnje. 
Izvršni svet je dal pobudo Svetu guvernerjev, naj v zvezi s tem opravi še ne- 
katere dejavnosti. 

Z dopisoma z dne 8. in 18. januarja sem dnevni red razširila z naslednjimi 
točkami: 

S predlogom zakona o kritju obresti in drugih stroškov, ki so nastali iz 
naslova zadolžitve Narodne banke Jugoslavije v tujini za zagotovitev likvid- 
nosti Jugoslavije v plačilih s tujino — s poročilom delegacije Skupščine SR 
Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ o poteku usklajevanja 
osnutka zakona, s predlogom zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o zago- 
tovitvi sredstev za financiranje investicijskih del v dolini reke Beli Drim, s 
poročilom naše delegacije o poteku usklajevanja, z osnutkom zakona v zvezi 
s tirnimi vozili, ki ga zdaj umikam z dnevnega reda, s predlogom zakona o 
ratifikaciji sporazuma o tehničnih ovirah pri trgovanju, z osnutkom zakona o 
spremembi in dopolnitvi zakona o zadolžitvi Narodne banke Jugoslavije v 
tujini za zagotovitev likvidnosti Jugoslavije v plačilih s tujino in z osnutkom 
odloka o sprejetju sprememb in dopolnitev družbenega plana Jugoslavije za 
obdobje 1981—1985 in o določitvi rokov za predložitev osnutka in predloga 
sprememb in dopolnitev tega plana Skupščini SFRJ. 

Z dopisom z dne 18. januarja je bila z dnevnega reda umaknjena 12. točka, 
to so samoupravni sporazumi o ustanovitvi in delovanju posebnih raziskoval- 
nih skupnosti in statuti posebnih raziskovalnih skupnosti, ker je Raziskovalna 
skupnost Slovenije z dopisom z dne 13. januarja 1982 to točko umaknila. 

V skladu z določbo 99. člena poslovnika Skupščine glasuje zbor o vsaki 
predlagani razširitvi dnevnega reda posebej, zato vas sprašujem, ali želi 
pri posameznih točkah, s katerimi razširjamo dnevni red, kdo razpravljati? 
(Ne.) Ce ne, potem dajem na glasovanje, da se dnevni red današnje seje raz- 
širi z omenjenimi točkami. Kdor je za, naj prosim glasuje! (57 delegatov gla- 
suje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je dnevni red z večino glasov razširjen z vsemi navede- 
nimi točkami. 

Obveščam vas tudi, da je pri 4. točki dnevnega reda Izvršni svet pred- 
ložil dva zakona, in sicer predlog zakona o zagotavljanju in usmerjanju sred- 
stev za usposabljanje zemljišč za družbeno organizirano kmetijsko proizvod- 
njo v obdobju 1982—'1985 in predlog zakona o zagotavljanju in usmerjanju 
sredstev za intervencije v proizvodnji hrane v obdobju 1982—1985, ki po vse- 
bini ne presegata okvirov zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o in- 
tervencijah v kmetijstvu in porabi hrane, ki smo ga obravnavali na 67. seji 
zbora 25. 12. 1981 in takrat zadolžili Izvršni svet, da pripravi predlog zakona. 

Za današnjo sejo zbora predlagam naslednji dnevni red: 
1. določitev dnevnega reda 68. seje Zbora občin, 
2. odobritev zapisnikov 66. in 67. seje Zbora občin, 
3. uresničevanje investicijske politike, 
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4. predlog zakona o zagotavljanju in usmerjanju sredstev za usposablja- 
nje zemljišč za družbeno organizirano kmetijsko proizvodnjo v obdobju od 
1982 do 1985, 

5. predlog zakona o zagotavljanju in usmerjanju sredstev za intervencije 
v proizvodnji hrane v obdobju 1982—1985, 

6. predlog zakona o varnosti cestnega prometa, 
7. osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih 

razmerjih, 
8. predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o rednih sodiščih z os- 

nutkom zakona, 
9. predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o samoupravnih sodiščih 

z osnutkom zakona, 
10. predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah obrtnega za- 

kona, 
11. zaključno poročilo o delu delovnega telesa za odobravanje investicij- 

skih vlaganj skladno z 11. členom zakona o začasni prepovedi razpolaganja z 
delom družbenih sredstev za gradnjo in nakup določenih objektov in opreme v 
letu 1981, 

12. osnutek zakona o temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja, 

13. osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o obdavčevanju 
proizvodov in storitev v prometu, 

14. predlog zakona o kritju obresti in drugih stroškov, ki so nastali iz na- 
slova zadolžitve Narodne banke Jugoslavije v tujini za zagotovitev likvidnosti 
Jugoslavije v plačilih s tujino — s poročilom delegacije Skupščine SR Slo- 
venije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ o poteku usklajevanja 
osnutka zakona, 

15. osnutek zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o zadolžitvi Narodne 
banke Jugoslavije v tujini za zagotovitev likvidnosti Jugoslavije v plačilih s 
tujino, 

16. predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o zagotovitvi sred- 
stev za financiranje investicijskih del v dolini reke Beli Drim — s poročilom 
delegacije o poteku usklajevanja osnutka zakona, 

17. osnutek odloka o sprejetju sprememb in dopolnitev družbenega plana 
Jugoslavije za obdobje 1981—1985 in o določitvi rokov za predložitev osnutka 
in predloga sprememb in dopolnitev tega plana Skupščini SFRJ, 

18. osnutek odloka o valorizaciji sredstev, ki so jih republike in avtonomni 
pokrajini plačale za leto 1980 za odpravo posledic katastrofalnega potresa, 
ki je prizadel območje SR Crne gore v letu 1979, 

19. osnutek dogovora o zagotavljanju sredstev za premostitev razlik, na- 
stalih zaradi različnih pogojev vpisa posojil in plasmajev sredstev Sklada 
federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih repu- 
blik in avtonomnih pokrajin, 

20. osnutek dogovora o posebnih ukrepih za uresničitev politike najhitrej- 
šega razvoja SAP Kosovo v obdobju 1981—1985, 

21. predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o tehničnih ovirah pri tr- 
govanju, 

22. samoupravni sporazum o ustanovitvi Raziskovalne skupnosti Slove- 
nije in statut Raziskovalne skupnosti Slovenije, 
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23. predlog odloka o določitvi števila sodnikov Vrhovnega sodišča SR 
Slovenije, 

24. predlog odloka o določitvi števila namestnikov javnega tožilca SR 
Slovenije, 

25. predlog programa dela Zbora občin Skupščine SR Slovenije za leto 
1982, 

26. predlog periodičnega delovnega načrta Zbora občin Skupščine SR 
Slovenije za prvo trimesečje 1982, 

27. volitve in imenovanja, 
28. predlogi in vprašanja delegatov. 
Zeli kdo besedo o predlaganem dnevnem redu? (Ne želi.) Ce ne, potem 

prosim, da glasujete. Kdor je za tak dnevni red, naj prosim glasuje! (58 dele- 
gatov glasuje za.) Je kdo proti? (Dva delegata.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo z večino glasov določili dnevni red, ki sem ga prav- 
kar predlagala in kakršnega ste dobili danes na klop. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapis- 
nikov 66. in 67. seje Zbora občin. 

Osnutek obeh zapisnikov ste dobili. Ima morda kdo kakšno pripombo ali 
popravek? (Ne.) Če ne, potem prosim, da zapisnika potrdite. Kdor je za to, da 
se zapisnika odobrita, naj prosim glasuje! (58 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Tudi nihče.) 

Ugotavljam, da smo soglasno odobrili zapisnika 66. in 67. seje Zbora občin. 
Obveščam zbor, da se je medtem število delegatov na današnji seji pove- 

čalo za delegata iz občine Ljubljana Moste-Polje. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na uresničevanje in- 
vesticijske politike. 

Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste dobili poročilo Ljubljanske 
banke — Združene banke, informacijo SDK — Centrale v Ljubljani o uresniče- 
vanju usmeritev investicijske politike v letu 1981 in dodatek k omenjeni in- 
formaciji, informacijo Beograjske banke — Temeljne banke Ljubljana in ugo- 
tovitve, stališča in usmeritve Jugobanke'— Temeljne banke Ljubljana glede 
izvajanja investicijske dejavnosti v letu 1981 z dodatnim poročilom te banke. 

Dobili ste tudi sprejeta stališča na sejah zborov Skupščine 28. 7. 1981 in 
sklepe Skupščine ob obravnavi poročila Izvršnega sveta Skupščine SR Slo- 
venije o uresničevanju družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981—1985 
ter resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju Slovenije v letu 1981. 
Stališča in sklepi so bili objavljeni v Poročevalcu št. 17. Prav tako ste dobili 
sklep Skupščine SR Slovenije, sprejet na sejah zborov 30. 9. 1981 ob obravnavi 
poročil omenjenih bank in SDK o izvajanju investicijske' politike, predlog 
sklepa, ki naj bi ga po današnji razpravi sprejel naš zbor in mnenje Izvršnega 
sveta. 

Kot predstavniki predlagateljev gradiv so na današnji seji navzoči tovariš 
Stane Valant, pomočnik vodje sektorja za planiranje za Ljubljansko banko — 
Združeno banko, tovariš Franc Knafelc, namestnik generalnega direktorja SDK, 
tovarišica Breda Lenarčič, poslovni sekretar za Beograjsko banko —- Temelj- 
no banko in tovarišica Ančka Vehovar-Žnidaršič, vodja direkcije investicij- 
skih naložb za Jugobanko — Temeljno banko Ljubljana. Kot predstavniki 
Izvršnega sveta pa so navzoči: tovariš Zdravko Praznik, svetovalec v Izvršnem 
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svetu, tovariš Slavko Polanič, namestnik republiškega sekretarja za finance 
in tovarišica Alenka Mar kič, pomočnica predsednika Republiškega komiteja za 
planiranje. , , 

Besedo ima tovariš Franc Knaflc, namestnik generalnega direktorja Služ- 
be družbenega knjigovodstva Slovenije. 

Franc Knafelc: Tovarišica predsednica, tovarišice -in tovariši dele- 
gati! Informacijo o uresničevanju usmeritev investicijske politike v letu 1981, 
ki je predmet obravnave na današnji seji Skupščine, je Služba družbenega 
knjigovodstva izdelala novembra meseca na podlagi 10-mesečnih podatkov o 
gibanju investicijske porabe. Od tedaj sta minila že dva meseca, zato lahko 
damo že nekoliko celovitejšo oceno o uresničevanju začrtanih usmeritev in- 
vesticijske politike v letu 1981. Na voljo so namreč že dokončni podatki o 
obsegu in strukturi investicijskih objektov, ki so se začeli graditi do vključno 
decembra. Opravljene so tudi že prve ocene o obsegu plačil za investicije v 
letu 1981. 

Na področju plačil za investicije se tudi v zadnjih dveh mesecih lanskega 
leta dinamika ni bistveno spremenila. Sodeč po obsegu plačil za investicije iz 
lastnih sredstev uporabnikov družbenih sredstev — ta plačila predstavljajo 
okoli 60 % celotnih plačil, podatke pa imamo že za december lanskega leta 
je tudi v vsem letu 1981 zadržana približno ista dinamika plačil za investicije 
kot je bila dosežena v enajstih mesecih leta 1981. To pomeni, da je obseg 
investicijskih plačil v letu 1981 za okoli 12 do 13 "/o višji od obsega plačil leto 
poprej, od tega gospodarske investicije za okoli 10 %, investicije v stanovanj- 
sko dejavnost za okoli 30%, druge negospodarske investicije pa za okoli 2 /o- 
Odmik od resolucijskih načrtov je predvsem pri gospodarskih investicijah, saj 
so realno za več kot 20 % nižje, kot so bile leto poprej, bile pa naj bi nižje le 
za okoli 3 %. Investicije v stanovanjsko dejavnost in druge negospodarske in- 
vesticije so po oceni zelo blizu resolucijskih opredelitev. 

Bolj celovite so tudi že ocene, v kolikšni meri je uveljavitev zakona o za- 
časni prepovedi razpolaganja z delom družbenih sredstev za gradnjo in nakup 
določenih objektov in opreme v letu 1981 vplivala na preusmeritev investi- 
cijskih tokov. Za takšno oceno so na voljo podatki o obsegu in strukturi grad- 
nje investicijskih objektov, ki se je pričela v zadnjih petih mesecih lanskega 
leta, torej v obdobju delovanja novega zakona. Od avgusta do decembra lan- 
skega leta se je začelo graditi 522 investicijskih objektov v predračunski vred- 
nosti 4 milijarde 747 milijonov dinarjev. Z uveljavitvijo zakona je prišlo do 
občutnega krčenja gradenj, saj se je še v štirimesečnem obdobju pred uvelja- 
vitvijo zakona začelo graditi 587 investicijskih objektov v skupni predračun- 
ski vrednosti 11 milijard 46 milijonov dinarjev. Gradnja investicijskih objek- 
tov v stanovanjski sferi v teh podatkih ni zajeta. 

Razlika med obema obdobjema je predvsem v skupni predračunski vred- 
nosti začetih investicijskih objektov in ne toliko v njihovem številu. Značilno 
je, da je v obdobju zadnjih 5 mesecev izostala gradnja večjih investicijskih 
objektov, gradnja manjših pa se je nadaljevala praktično v neokrnjenem ob- 
segu. Od 522 investicijskih objektov jih je kar 459 oziroma skoraj 80 % s pred- 
računsko vrednostjo nižjo od 10 milijonov dinarjev. Njihov delež v skupni 
predračunski vrednosti predstavlja 32 %. Polovica teh investicijskih objektov 
se je začela graditi v elektrogospodarstvu, komunalnih dejavnostih, gozdar- 
stvu ter v prometu in zvezah. 
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V strukturi začetih investicijskih objektov pa so tile osnovni premiki. 
V petih mesecih veljavnosti zakona se je začelo graditi 467 gospodarskih in- 
vesticijskih objektov v skupni predračunski vrednosti 4 milijarde 127 milijonov 
din in 55 negospodarskih investicijskih objektov v skupni predračunski vred- 
nosti 620 milijonov dinarjev. Razmerje med gospodarskimi in negospodarskimi 
investicijskimi objekti, začetimi v omenjenem obdobju, to je v zadnjih 5 me- 
secih prejšnjega leta, znaša 87 : 13 seveda v korist gospodarskih objektov. Raz- 
merja so bila v posameznih mesecih različna. V prvih dveh mesecih veljavnosti 
zakona se je gradnja investicijskih objektov, predvsem gospodarskih skrčila. 
Gradnja večjih gospodarskih investicijskih objektov je v teh dveh mesecih 
izostala predvsem zaradi začetka delovanja komisij za oceno investicij, zato je 
bilo razmerje med začetimi gospodarskimi in negospodarskimi investicijskimi 
objekti 84 : 16. V naslednjih dveh mesecih, v oktobru in novembru se je tudi 
obseg gradnje gospodarskih investicijskih objektov že začel nekoliko poveče- 
vati. V avgustu in septembru se je začelo graditi 218 investicijskih objektov 
v skupni predračunski vrednosti 1 milijarde 389 mio dinarjev, v oktobru in 
novembru pa 193 investicijskih objektov v skupni predračunski vrednosti 2 
milijardi 28 mio dinarjev. 

V oktobru in novembru so se začeli graditi predvsem gospodarski investicij- 
ski objekti. Razmerje med gospodarskimi in negospodarskimi investicijskimi 
objekti se je zato bistveno izboljšalo v korist gospodarskih investicijskih ob- 
jektov, in sicer je doseglo razmerje 95 : 5. 

V decembru se je začelo graditi sicer 111 investicijskih objektov v skupni 
predračunski vrednosti 1 330 000 000 dinarjev, pri tem pa se je gradnja go- 
spodarskih investicijskih objektov nadaljevala v enakem obsegu kot v prej- 
šnjem mesecu. Hkrati so se začeli graditi tudi negospodarski investicijski ob- 
jekti, predvsem za potrebe usmerjenega in osnovnega izobraževanja. Zaradi 
tega se je razmerje med gospodarskimi in negospodarskimi investicijskimi ob- 
jekti, ki so se začeli graditi v mesecu decembru, spremenilo na 77 : 23. 

Pomembnejši od razmerij med gospodarskimi in negospodarskimi inve- 
sticijskimi objekti pa so kvalitetni premiki znotraj gospodarskih investicijskih 
objektov. Skupna vrednost gospodarskih investicijskih objektov, začetih v pet- 
mesečnem obdobju veljavnosti zakona, katerih gradnja je v skladu s temeljnimi 
razvojnimi usmeritvami gospodarstva, znaša 3 061 000 000 dinarjev, kar je pri- 
bližno 75 % predračunske vrednosti vseh gospodarskih investicijskih objektov, 
začetih v tem obdobju. V štirih mesecih pred uveljavitvijo zakona je znašal 
ta delež le 55 %, torej je zakon vplival na bistveno spremembo notranje struk- 
ture. 

Bistvene spremembe so tudi v strukturi graditve tako imenovanih pred- 
nostnih investicijskih objektov. V petmesečnem obdobju po uveljavitvi zakona 
se ni začel graditi noben pomembnejši energetski objekt, zato je delež infra- 
strukturnih objektov v vseh gospodarskih investicijskih objektih v zadnjem 
petmesečnem obdobju celo manjši od obdobja pred uveljavitvijo zakona in 
znaša 16%, pred uveljavitvijo zakona pa je znašal 19%. Delež gradnje vseh 
drugih prednostnih objektov pa je večji. 

Najbolj se je povečal delež predračunske vrednosti investicijskih objektov, 
namenjenih proizvodnji surovin in reprodukcijskega materiala, in sicer od 10 % 
na 19 /o. Delež predračunske vrednosti investicijskih objektov za proizvodnjo 
hrane se je povečal od 6 % na 10 %. Delež predračunske vrednosti izvoznih 
investicijskih objektov, to je tistih, ki so namenjeni predvsem za izvoz, skupaj 
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z objekti v dejavnostih s tehnološko intenzivno proizvodnjo, pa se je povečal 
od 20 °/0 na 29 % predračunske vrednosti. „ , 

Iz navedenih podatkov je torej razviden bistveno kvaliteten premik v in- 
vesticijski gradnji po uveljavitvi zakona. "V letošnjem letu bi kazalo se večjo 
pozornost nameniti izvoznim investicijskim objektom, saj bi ti ob zmanjša- 
nih možnostih investiranja največ prispevali k uresnčitvi materialnih okvirov 
razvoja. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Zeli še kdo od predstavnikov 
predlagatelja besedo? (Ne.) 

Omenjena gradiva sta obravnavala Odbor za finance in Odbor za družbeno- 
ekonomske odnose in razvoj, ki sta zboru pismeno poročala. Želita poročevalca 
besedo? (Ne.) , . , 

Glede na to, da bo današnja razprava morda zahtevala spremembe in do- 
polnitve predloga sklepa, ki ste ga na osnovi dosedanjih razprav prejeli danes 
na klop in ki naj bi ga po končani razpravi sprejel naš zbor, jam predlagam, 
da v skladu s 4. in 8. odstavkom 143. člena poslovnika Skupščine imenujemo 
skupino delegatov, ki bo spremljala razpravo in po njej zboru predlagala 
morebitne spremembe oziroma dopolnitve predlaganega sklepa. Dovolite mi, da 
v to skupino delegatov predlagam tovariša Albina Levičnika, člana m poroče- 
valca Odbora za finance, tovariša Franca Talerja, poročevalca Odbora za družbe- 
noekonomske odnose in razvoj, ki je delegat iz občine Jesenice m tovariša 
Mitjo Horvata, delegata iz občine Slovenj Gradec. 

Zeli o takem predlogu kdo besedo? (Ne.) Ce ne, potem prosim, da o tem 
glasujemo. Kdor je za, naj prosim glasuje! (60 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo soglasno izvolili skupino, da bo spremljala razpravo 
in predlagala morebitne spremembe sklepa. 

Na podlagi vseh gradiv, ki smo jih prejeli, pričenjam razpravo. Besedo ima 
tovariš Tomo Kipa, delegat iz občine Maribor. 

Tomo Kipa: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! ^ 
Skupina delegatov, ki je obravnavala poročilo o uresničevanju investicijske 
politike ter na podlagi sklepov in stališč, ki so jih zbori Skupščine občine 
Maribor sprejeli ob obravnavanih poročilih kreditne banke Maribor o izva- 
janju investicijske politike, ugotavlja, da je obseg novo pričetih investicij na 
področju gospodarstva zelo majhen. Organizacije združenega dela ne razpola- 
gajo z zadostnim številom programov, ki bi izpolnjevali prednostne kriterije. 
Razlogi za takšno stanje so neustrezna organiziranost in razdrobljenost stro- 
kovnih kadrov na področju razvoja, neustrezno nagrajevanje kreativnih in 
strokovnih delavcev in premajhna povezanost združenega dela z raziskovalnimi 
institucijami. Skupina poudarja, da je potrebno vztrajati pri taki poslovni po- 
litiki banke, da se bodo vse predvidene investicije načrtovale, usklajevale m 
izvajale na nivoju delovnih organizacij oziroma sestavljenih organizacij zdru- 
ženega dela. 

V zvezi s sklepi Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije glede pre- 
počasnega preoblikovanja bank v samoupravne finančne organizacije ter pre- 
počasnega uveljavljanja samoupravnih družbenoekonomskih odnosov v bankah, 
zbori Skupščine občine Maribor in skupina delegatov ocenjujejo, da bodo mo- 
rali delegatsko sestavljeni organi upravljanja v bankah več prispevati k uve- 
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ljavljanju delegatskih odnosov v bankah, da bi se odločanje tako hitreje de- 
mokratiziralo. Zato je Zbor združenega dela Skupščine občine Maribor pred- 
lagal delavskim svetom temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti, da 
razpravljajo o uresničevanju delegatskih odnosov v bankah. Postavljena je'bila 
tudi zahteva, da bi morale banke tudi v večji meri spodbujati združevanje 
sredstev med organizacijami združenega dela, kot tudi v širšem slovenskem in 
jugoslovanskem prostoru ter redno spremljati učinke investicijskih vlaganj 
tudi po aktiviranju in razpisu. 

Skupina delegatov meni, da je potrebno v skladu s 15. točko sklepa, spreje- 
tega ob obravnavi poročil o izvajanju investicijske politike v Skupščini SR 
Slovenije 23. septembra 1981, vztrajati pri takšnem obveščanju SDK in druž- 
benopolitičnih skupnosti, da bodo informacije ne le statistična poročila o se- 
danjih investicijah, ampak bodo družbenopolitične skupnosti predvsem opozo- 
rile na odstopanja od dogovorjene investicijske politike oziroma družbenoeko- 
nomskih odnosov in pojave na področju investicijske politike. 

Menimo tudi, da ni mogoče posploševati ocene o razdrobljenosti investicij 
ker bo potrebno tudi v bodoče glede na različno strukturo gospodarstva in 
različno zastarelost opreme skrbeti za zamenjavo sedanje opreme. Prav tako 
pa ne gre zanemarjati dejstva, da lahko z manjšimi vlaganji na kratek rok 
dosežemo hitre učinke vlaganja. Pri razmejevanju velikih in majhnih investi- 
cij je torej potreben selektiven pristop. Ob tem naj dodamo tudi, da sedanji 
informacijski sistem SDK v svojem pogledu investicij navaja tudi investicije, 
ki so že zdavnaj v teku zaradi formalno neižvedenih postopkov, kar seveda 
zamegljuje sliko o številu teh investicij. 

Na koncu naj ponovno poudarimo, da predložena poročila še vedno niso 
takšna, da bi na njihovi osnovi lahko Zbor združenega dela Skupščine SR Slo- 
venije ugotovil, na katerih območjih in področjih so največja odstopanja 
Taksna poročila vplivajo na ocene, ki so posplošene in izhajajo iz povprečja 
ter zadevajo vse in nikogar. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Besedo ima tovarišica Milena Pirher iz 
občine Ljutomer. 

Milena Pirher: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupina delegatov za Zbor občin in Zbor združenega dela je na seji dne 
25. 1. 1982 obravnavala poročilo o izvajanju dogovorjene investicijske politike 
in ugotovitve pristojnih odborov republiške Skupščine. 

Skupina delegatov je ugotovila, da zbori občinske skupščine teh poročil 
na sejah niso obravnavali. Na podlagi sklepa republiške Skupščine je Izvršni 
svet Skupščine občine Ljutomer pripravil poročilo o uresničevanju investicij 
v občini, ki ga je obravnaval Zbor združenega dela občinske skupščine v me- 
secu decembru. Zbor združenega dela je pri tem ugotovil, da so investicijska 
vlaganja v letu 1981 bistveno odstopala od predvidenih v resoluciji, kar je zla- 
sti posledica poostrenih pogojev investiranja in nezagotovljenih sredstev v 
banki ter lastnih sredstev investitorjev. S tem v zvezi je zbor naložil izvrš- 
nemu svetu skupščine občine in investitorjem, da v naslednjem obdobju po- 
novno preverijo realnost predvidenih naložb, sprejetih v dogovoru o temeliih 
plana občine. j 

Predloženo poročilo bi moralo prikazati odnos med sprejetimi planskimi 
obveznostmi na področju kmetijstva in s tem povezanimi potrebami investi- 
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cijskih sredstev ter dejanskim zagotavljanjem sredstev za uresničevanje teh 
programov. 

Skupina podpira stališča, ki so jih sprejeli odbori zborov Skupščine SK 
Slovenije in predlog sklepa, ki je pripravljen za sprejem v Zboru združenega 
dela in Zboru občin na tej seji. Pri izvajanju investicij pa bo potrebno dosled- 
neje uresničevati politiko o skladnejšem regionalnem razvoju v SR Sloveniji, 
za realizacijo te naloge pa-zahtevati večjo odgovornost vseh nosilcev družbenega 
planiranja. . . 

Skupina delegatov podpira ugotovitve, stalisca m predloge pristojnih od- 
borov Skupščine SR Slovenije, pri tem pa posebej poudarja, da lahko neures- 
ničevanje predvidenih investicijskih vlaganj v sektorju kmetijstva neugodno 
vpliva na obseg kmetijske proizvodnje v prihodnjih letih. Nujno je sprejeti 
ustrezne ukrepe, na podlagi katerih bo bančni konzorcij zagotovil potrebna 
sredstva za vlaganja v kmetijstvo na posameznih območjih, pri čemer ima 
Pomurje pomembne obveznosti za proizvodnjo hrane po družbenem planu. Te- 
meljna pomurska banka nima zadostnih virov sredstev za financiranje pro- 
gramov kmetijskih organizacij oziroma te programe financira z večjo časovno 
zamaknitvijo, hkrati pa nezagotovijena sredstva za kmetijstvo zavirajo razvoj 
ostalih gospodarskih dejavnosti. 

Zaskrbljujoče je tudi, da v letu 1981 v občini Ljutomer nismo pričeli z 
nobeno večjo investicijo in tudi v letu 1982 zaenkrat še ni odobrena nobena 
investicija. Z investicijsko problematiko je povezano tudi vprašanje sanacije 
izgub v kmetijstvu, še posebej v mesni industriji, glede na to, da prelivanje 
dohodka v ta namen onemogoča financiranje investicij glede obveznega deleža 
lastnih sredstev. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Besedo ima tovariš Alojz Ro- 
gina, delegat iz občine Domžale. 

Alojz Rogina: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Delegacija za Zbor občin Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 25. 1. 1982 
razpravljala o uresničevanju investicijske politike ter sprejela naslednje po- 
ročilo. 

Zbori Skupščine občine Domžale so na svojih zasedanjih v juliju in okto- 
bru 1981 podrobno obravnavali investicijsko politiko občine Domžale. Poleg 
tega skupščina občine in njen izvršni svet redno spremljata investicijsko po- 
litiko v občini. Skupščina občine Domžale ocenjuje, da se je pri uresničevanju 
investicijske politike v občini nujno dogovarjati o omejevanju investicij, ven- 
dar tako, da ne bodo ogroženi vitalni interesi družbe. Vsekakor pa je omejila 
splošno in skupno porabo. V gospodarskih organizacijah združenega dela so 
izdelani pregledi tistih investicij, ki so lahko začasno odložene, in tistih, ki jih 
je potrebno pospeševati, ker bodo prispevale k povečanju izvoza oziroma na- 
domeščanju uvoza. 

Za področje negospodarskih investicij pa so se podrobno proučili programi 
ter določili prioritetni vrstni red v skladu z danimi možnostmi. Celotna pro- 
blematika negospodarskih investicij je bila obravnavana v temeljnih samo- 
upravnih skupnostih. 

Organizacije združenega dela v občini Domžale so pri pripravi investicij- 
skih projektov v celoti upoštevale samoupravno sprejete kriterije za investi- 
ranje v združeno delo. To opredeljuje tudi resolucija o politiki izvajanja druž- 
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benega plana občine Domžale za obdobje 1981—1985 v letu 1982, ki predvideva 
realno znatno zmanjšanje novih investicij v letu 1982 v primerjavi z letom 1981, 
in sicer v gospodarstvu za 36 % in v negospodarstvu za 20 %. Zato bo potrebno 
predvsem z lastnimi sredstvi razreševati največje probleme pri odpravljanju 
ozkih grl ter nadaljevati z modernizacijo tiste proizvodnje, ki lahko prispeva 
k povečanju produktivnosti dela ter povečanju konkurenčne sposobnosti za 
vključevanje v zunanjetrgovinsko menjavo. 

Za realizacijo te naloge je nujno, da vse organizacije združenega dela 
pregledajo in ocenijo možnosti za dodatne investicije, ki bi povečale izvoz na 
konvertibilno področje oziroma nadomestile uvoz. Izvršni svet skupščine ob- 
čine bo pregledal, katere organizacije združenega dela so potencialni izvozniki 
oziroma katere organizacije združenega dela morejo povečati izvoz z dodat- 
nimi investicijami. Predvsem pa se bodo sredstva zagotavljala na osnovi zdru- 
ževanja za izvedbo tistih projektov, za realizacijo katerih bo več kot 50 % pro- 
izvodnje namenjeno za izvoz na konvertibilno področje oziroma v primarno 
kmetijsko proizvodnjo in proizvodnjo hrane. 

Na področju investiranja v družbenih dejavnostih v stanovanjski gradnji 
resolucija prav tako predvideva zmanjšanje obsega investicij, vendar pa je nuj- 
no upoštevati reševanje perečih prioritetnih problemov v občini. 

Investicije na področju družbenih dejavnosti se bodo lahko izvajale pred- 
vsem iz sredstev samoprispevka. 

Na področju investicij za reševanje problemov in oskrbo s komunalno 
infrastrukturo bo sredstva bank mogoče uporabljati le pri opremljanju štabnih 
zemljišč v skladu s planirano stanovanjsko gradnjo. Ljubljanska banka — ban- 
ka Domžale bo zagotovila takšno strukturo plasmajev v banki združenih sred- 
stev, da jih bo v letu 1982 pričela spreminjati v korist plasmajev v gospodarstvu, 
na področju stanovanjske gradnje pa v korist blokovne gradnje. 

Skupščina občine Domžale se je torej jasno opredelila do investicijske 
politike in zahteva od združenega dela v občini, da to politiko uresničuje. 
Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Besedo ima tovariš Branko 
Pucelj iz občine Šmarje pri Jelšah. 

Branko Pucelj: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Naša delegacija je ob obravnavi poročila o uresničevanju investicijske 
politike zavzela naslednja stališča. 

Ob primerjavi zaostrenih pogojev investiranja z razmerami v naši manj 
razviti občini ugotavljamo, da sta se tako položaj kot možnost razvoja gospo- 
darstva manj razvitih območij in občin v primerjavi z gospodarsko razvitimi 
sredinami ne le absolutno, ampak relativno močno poslabšala, kar utemelju- 
jemo z naslednjim. 

Razvitost materialne osnove dela gospodarstva manj razvitih območij in 
občin je bistveno manjša kot v razvitih sredinah. Glede na spremenjen način 
obračunavanja prispevkov in spremenjene bistveno zmanjšane učinke davčnih 
olajšav je interes organizacij združenega dela iz razvitih sredin za vlaganja v 
manj razvite občine praktično povsem prenehal. Sistemske spodbude za vla- 
ganja v manj razvita območja torej praktično ni več. To potrjuje tudi dejstvo, 
da po osnutkih bančnih dokumentov za leto 1982 niso predvidene nikakršne 
ugodnosti za investicije v manj razvita območja, čeprav so nasprotno v dogo- 
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voru o temeljih planov bank za obdobje 1981—1985 prisotne določene ugod- 
nosti. To pomeni, da že leto dni po sprejetju bančnih dokumentov za srednje- 
ročno obdobje sestavljamo letne načrte, ki so v neskladju s srednjeročnimi 
usmeritvami v škodo manj razvitih območij. 

Menimo, da bi morala investicijska politika kot temelj nadaljnjega razvoja 
v sedanjih stabilizacijskih usmeritvah posebej načrtno in konkretno obravna- 
vati investicijsko politiko tudi na manj razvitih območjih. Ce bodo manj raz- 
vita območja glede tega — tako kaže sedaj prepuščena sama sebi, lahko pri- 
čakujemo, da bomo v letu ali dveh prišli v enako situacijo, kot je bila pred 
pričetkom izvajanja politike pospešenega razvoja manj razvitih območij v 
SR Sloveniji. 

Za ilustracijo navajam dva konkretna podatka. Ocenjena stopnja rasti 
družbenega proizvoda šestih manj razvitih občin v letu 1981 bo predvidoma 
znašala 32 % in je torej bistveno nižja kot v ostalem delu Slovenije, kjer bo 
dosegla približno 36,1 %. 

Predračunska vrednost najavljenih investicij v gospodarstvu občine Šmar- 
je pri Jelšah za leto 1982 predstavlja samo dobro polovico zneska realiziranih 
investicijskih izplačil v preteklem letu. Poudarjam, da nove naložbe za le- 
tošnje leto v glavnem temeljijo na lastnih sredstvih naših delovnih organizacij. 
Če je osnovni namen stabilizacijskih prizadevanj v tem, da bi do največje 
možne mere izkoristili primerjalne prednosti območja, je toliko manj razum- 
ljivo, zakaj je tako spremenjen odnos do manj razvitih območij. Kljub temu 
mislim, da se v Sloveniji dobro zavedamo, da je ravno na manj razvitih ob- 
močjih še vedno največ neizkoriščenih možnosti. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Besedo ima tovariš Rade Vrli- 
nič iz občine Črnomelj. 

Rade Vrlinič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Problem investicij se v občini Črnomelj pojavlja z več vidikov. Smo občina, ki 
je po razvitosti v prehodnem obdobju, vendar nam dosežena osnova ne zago- 
tavlja tempa razvoja kot v večini slovenskih občin. Na področju investicijske 
izgradnje se postavljajo visoke zahteve, ki jim s težavo sledimo. Naj navedem 
kriterij doseganja dohodka, ki v mnogih organizacijah združenega dela ne 
dosega zahtevane spodnje meje. Z drugimi besedami rečeno, težko se je vklju- 
čiti v prestrukturiranje gospodarstva ob neenakih pogojih in osnovah za razvoj. 
Takšno stanje bo po našem mnenju pogojevalo poglabljanje razlik v razvito- 
sti med občinami. Ugotavljamo, da nam je v preteklosti nekaj projektov »padlo 
v vodo« prav zaradi problemov v zvezi z nezadovoljivo sposobnostjo investi- 
torjev za delež investicije, ki je obvezen iz lastnih sredstev. 

Po drugi strani pa priprave na investicije otežkoča dolga pot pri zagotav- 
ljanju dopolnilnih sredstev združenih bank. V zvezi s tem podpiramo nove 
oblike interesnega združevanja sredstev prek bančnih konzorcijev. To je po 
našem mnenju edina prava pot k učinkovitejšemu konceptu razvoja. Ne moremo 
pa se strinjati z lokalističnimi obnašanji nekaterih bank teh konzorcijev, ki 
postavljajo dodatne pogoje in s tem zavlačujejo tudi izpolnitev vseh ostalih 
pogojev, ki so predmet združevanja. Primer zato je konzorcij za investicije v 
SOZD Iskra, prek katerega se financirajo tudi programi z našega področja. 
Realizacija teh investicij kasni tudi po 6 mesecev in več. Podobno je tudi z 
bančnimi konzorciji za pridobivanje večjih količin komercialnega premoga. 
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Zavedamo se, da je vlaganje v izgradnjo novih kapacitet prioritetna naloga, 
po drugi strani pa ugotavljamo, da narašča nezaposlenost zaradi pomanjkanja 
delovnih mest za nove strokovne kadre. Menimo, da bomo sčasoma morali in- 
vesticijsko izgradnjo prilagoditi tudi v smislu reševanja brezposelnosti, še po- 
sebej v takih občinah, kot je občina Črnomelj, ki ima prešibko lastno osnovo 
za dograjevanje sedanjih kapacitet. V tem smislu bo dobrodošel razvoj teks- 
tilne industrije, ki si zadnja leta uspešno utira pot v mednarodno delitev dela. 

V letu 1981 so predstavljale izvršene investicije v občini le 8 % družbe- 
nega proizvoda. Podatek dovolj zgovorno priča, da takšna investicijska aktiv- 
nost ne vodi k razvoju. Mnenja smo, da bi moral širši slovenski prostor pre- 
vzeti ustrezen delež odgovornosti tudi za razvoj področij, kjer so organizacije 
z resnejšimi izgubami. V primeru sanacije IMV Novo mesto bi se morale poleg 
Dolenjske aktivneje vključiti še ostale, posebno finančne institucije iz širšega 
slovenskega prostora. Tako bi s skupnim združevanjem sredstev laže prebrodili 
nastale težave, ki niso majhne. Menimo namreč, da je treba poleg neposredne 
pomoči IMV-j u hkrati zagotoviti minimalni razvoj tudi ostalemu gospodarstvu 
dolenjske regije. 

V občini Črnomelj podpiramo ugotovitve in sklepe Skupščine o pomanj- 
kljivostih pri odločanju delegatov v banki, ki je še vedno odtujena od de- 
lavcev. Vzroki so na strani bank, v preobsežnih in nerazumljivih gradivih, pa 
tudi na strani delegatov v banki, ki se ne seznanjajo z bančnimi gradivi in ne 
iščejo mnenj in predlogov svoje delegatske baze. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Besedo ima tovarišica Slavica 
Robida iz občine Ljubljana-Bežigrad. 

Slavica Robida: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupini delegatov, ki delegirata delegate v Zbor občin in Zbor združe- 
nega dela Skupščine SR Slovenije, sta na seji dne 25. 1. 1982 k obravnavanemu 
gradivu za 72. sejo Zbora združenega dela in 68. sejo Zbora občin Skupščine 
SR Slovenije dali naslednje pripombe in predloge. 

Delegati se strinjamo z ugotovitvijo Odbora za finance Zbora občin, da 
bančni konzorcij za naloge v kmetijstvu posluje z bančnimi sredstvi, zagotovlje- 
nimi le v višini 2/3 potrebnih sredstev. Velike težave so bile tudi pri zagotav- 
ljanju sredstev za spodbujanje izvoza. Zato se delegati pridružujemo predlogu 
odbora, ki pravi, naj se skupaj s SISEOT določi 180-dnevni rok za obračanje 
bančnih sredstev. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Lista razpravljalcev je tako iz- 
črpana. Zeli še kdo besedo? (Ne.) Če ne, potem zaključujem razpravo in pre- 
kinjam to točko dnevnega reda, da bi se lahko sestala skupina, ki smo jo iz- 
volili na začetku, in ocenila, ali je k sklepu, ki ste ga danes dobili, treba še 
kaj dodati, preden bi ga dali na glasovanje. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona o 
zagotavljanju in usmerjanju sredstev za usposabljanje zemljišč za družbeno 
organizirano kmetijsko proizvodnjo v obdobju 1982—1985. 

Predlog zakona je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet in za svo- 
jega predstavnika določil tovariša Stanka Renčlja, namestnika predsednika Re- 
publiškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 



Stanko Renčelj: Tovarišica predsednica, spoštovane tovarišice in 
tovariši! Dve leti sta potekli, kar je Skupščina sprejela zakon o intervencijah 
v kmetijstvu in porabi hrane. Zakon je bil sprejet v obdobju, ko se je proces 
krepitve zavesti o pomenu zadostne domače proizvodnje šele začenjal. Z druž- 
benimi planskimi akti je bil ta premik, v smislu naslonitve na tiste domače 
vire, ki lahko dajejo pomembne proizvodne rezultate, končan. Obenem pa se je 
pokazalo, kako pomembno je, da se na področju prehrane čimbolj osamosvo- 
jimo od uvoza hrane in da na podlagi lastne proizvodnje prispevamo k stabil- 
nosti prehranske bilance v državi kot celoti. Le zavestna opredelitev vseh re- 
publik in pokrajin, da bodo na področju kmetijstva izkoristile svoje prirodne 
možnosti, lahko zagotovi večjo neodvisnost od nihanj v proizvodnji, trajnejšo 
gotovost v preskrbi in daje tudi pomemben prispevek k izvoznim rezultatom, 
kar je nesporno izrednega pomena za uresničevanje celotne stabilizacijske po- 
litike. Temu pomenu primerno je kmetijstvo prevzelo tudi planske obveznosti. 

Kot je znano, so v kmetijstvu v Sloveniji in Jugoslaviji prisotni nekateri 
problemi, ki niso posledica subjektivnih napak in slabosti, temveč rezultanta 
družbenega in socialnega razvoja. Mislim zlasti na agrarizacijo v povojnem 
obdobju in pa dolgotrajno podcenjevanje nujnosti strukturnih sprememb znotraj 
panoge, prepočasnega razvoja družbenoekonomskih odnosov v zasebnem kme- 
tijstvu in dejstva, da pretežna večina bremena preskrbe še vedno zavisi od 
razdrobljene in preslabo proizvodno-tehnološko in samoupravno organizirane 
zasebne proizvodnje. Težave pri preskrbi, visoka rast cen kmetijskih proiz- 
vodov in pa rast uvozne odvisnosti so nas ob sprejemu srednjeročnih planskih 
aktov prepričale, da je rast kmetijske proizvodnje po stopnji, ki bo zmanjševala 
odvisnost Slovenije od nabave hrane drugod, mogoča le na podlagi ustvarjanja 
novih pogojev za kmetijski razvoj. To pomeni pridobivanje novih obdelovalnih 
zemljišč, njihov prenos v produktivnejšo in bolj organizirano družbeno pro- 
izvodnjo, oblikovanje večjih kompleksov družbene in zadružne zasebne zemlje 
in zagotovitve družbeno usmerjevalnih ukrepov, ki bodo na podlagi ekonomske 
logike pospeševali proizvodnjo deficitarnih proizvodov in zagotavljali večjo 
čvrstost in doslednost pri pospeševanju izvajanja sprejetih obveznosti v tekoči 
reprodukciji. 

Na podlagi planske opredelitve, ki zahteva pov'ečanje proizvodnje hrane 
v SR Sloveniji do kritja najmanj 85 % potreb, žal ni prišlo do samoupravnega 
združevanja sredstev, ki so planirana za izvedbo teh nalog. Nasprotno, po 
prvem letu izvajanja sprejetega srednjeročnega plana se ugotavlja, da so prav 
ključne naloge na področju ustvarjanja pogojev za razvoj kmetijske proiz- 
vodnje v največjem zaostanku. Pri tem kaže ugotoviti, da so programi izdelani, 
da pa tako nosilci programov kot tudi uporabniki hrane niso izpolnili nalog 
pri medsebojnem dogovarjanju v skladu z dogovorjenim sistemom. Glede na to, 
da srednjeročni plan terja dosledno izvedbo ključnih nalog prestrukturiranja 
slovenskega gospodarstva kot celote, kmetijstvo pa je prav tu prevzelo po- 
membne naloge, smo ocenili — k temu pa nas je navedla tudi razprava v tej 
Skupščini v drugi polovici preteklega leta — da ob pomembnem zaostajanju 
pri izvajanju nalog, ki so ključnega pomena za skladnost družbenoekonom- 
skega razvoja Slovenije kot celote in so skupnega pomena za vse delovne 
ljudi in občane v SR Sloveniji, saj nam je hrana nujna vsakodnevna potreba v 
skladu s sistemom planiranja, predložimo primerne interventne rešitve. 

Te reištve se nanašajo na izvedbo tistih programov, ki po stopnji dodela- 
nosti glede na organiziranost nosilcev in po svojih učinkih pri pridobivanju 
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hrane dejansko jamčijo, da bodo pri preskrbi s pšenico, koruzo, sladkorjem, 
mesom ter zelenjavo v kratkem času zabeleženi pomembni premiki. 

Pri tem želimo opozoriti tudi na to, da se s predvidenim usmerjanjem sred- 
stev v samoupravne sklade ustvarja kontinuiteta ekonomske politike, ki jo je 
republika že doslej vodila do kmetijstva in da se tudi občinam daje možnost, 
da v skladu s temeljnimi planskimi nalogami, ki so jih sprejele na svojem 
območju, storijo več, da bodo premiki v tržno usmerjeni družbeno organizirani 
kmetijski proizvodnji hitrejši. Skladno z nalogami in družbenimi potrebami 
naj se skratka ustvarjajo tudi družbenoekonomski pogoji. 

Izvršni svet je v skladu z navedeno opredelitvijo v decembru 1981 pred- 
ložil Skupščini osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o inter- 
vencijah v kmetijstvu in porabi hrane. Pri tem in že v* teku razprave o osnutku 
zakona v Skupščini je prišlo do nekaterih resnih pomislekov o utemeljenosti 
sistemskega urejanja intervencij v proizvodnji hrane, poleg tega pa so bile 
dane k interventnemu delu osnutka nekatere resne vsebinske pripombe. Kljub 
temu je bil osnutek zakona predvsem pa predlog o nujnosti interventnega ure- 
janja vprašanj, ki zadevajo hitrejši razvoj primarne kmetijske proizvodnje, 
sprejet. 

Na podlagi skupščinske razprave in ponovnega resnega pretresa ustavne 
oziroma sistemske podlage za sprejem zakona z odgovornimi družbenopolitič- 
nimi dejavniki se je predlagatelj odločil, da predloži za današnjo razpravo dva 
predloga zakona, ki imata oba izrazito interventni značaj za celotno srednje- 
ročno obdobje, to se pravi do konca leta 1985, vendar se naslanjata na planske 
akte in sprejete programe. 

Obenem pa naslonitev na veljavni zakon o intervencijah in na pravkar 
novelirani zakon o vodah odpravlja potrebo po snovanju novih samoupravnih 
interesnih skupnosti. To pomeni, da ostajajo v tem srednjeročnem obdobju, 
poleg drugih, po samoupravni poti zagotovljenih sredstev v tekoči reprodukciji 
na področju kmetijstva z vidika družbeno usmerjevalnih ukrepov temeljni 
izvor sredstev poseben davek iz osebnega dohodka, v skladu s 319. in 321. 
členom ustave. 

Z usmerjanjem sredstev posebnega davka na osebni dohodek, za katerega 
predlagamo, da se uvede za celotno srednjeročno obdobje, na samoupravne 
"Sklade v republiki in občinah pa se dejansko, kot smo že opozorili ob osnutku 
zakona, odpira možnost širše delegatske razprave o politiki interveniranja v 
skladu z dogovori med skladi in pa dogovarjanjem med porabniki in proizva- 
jalci hrane. To seveda narekuje, da kmetijsko-živilska razvojna skupnost in 
zadružna zveza kljub dvoletnemu oklevanju že do konca februarja, kot so po- 
udarili odbori Skupščine v razpravi o predlogu zakona, konstitutirata republi- 
ški sklad, prav tako pa naj se skladi ustanovijo tudi v občinah. Razume se, da 
bo pri tem potrebna ustrezna pomoč izvršnih svetov in upravnih organov. 

V predlogu zakona o zagotavljanju in usmerjanju sredstev za usposablja- 
nje zemljišč za družbeno organizirano kmetijsko proizvodnjo se zaradi uresni- 
čitve dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981—1985 
predlaga v obdobju 1982—1985 zagotoviti sredstva za usposabljanje zemljišč za 
družbeno organizirano in usmerjeno tržno proizvodnjo na območjih, kjer so 
oblikovani večji zemljiški programi. Ta območja so Pomurje, Podravje, Vipav- 
ska dolina ter Primorje. Poleg teh 15 000 ha pa bo urejenih še 3000 ha na dru- 
gih območjih, v skladu s planskimi akti, če so ta zemljišča v večjih kompleksih 
in vključena v samoupravni sporazum pri Zvezi vodnih skupnosti. Zato ni 
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bojazni, da ne bi bilo mogoče na podlagi zakona uresničiti sprejetih temeljnih 
planskih nalog, če se bodo nosilci programov primerno organizirali. Pri tem 
želim posebej poudariti oziroma opozoriti, da se po predlogu zakona predvide- 
vajo poleg melioracij tudi potrebna druga dela kot odkup zemlje, komasacija 
ali oblikovanje večjih kompleksov združene zemlje v zasebni lastnini. Na 
takšno ureditev posebej opozarjamo tudi zato, ker predlagatelj pod družbeno 
proizvodnjo razume ne le kmetijsko proizvodnjo na zemljiščih v družbeni last- 
nini, temveč vso tisto družbeno usmerjeno kmetijsko proizvodnjo, ki se bo 
odvijala na kompleksih urejene družbene ali zasebne zemlje ob urejenih druž- 
benoekonomskih odnosih, vključno z urejenimi odnosi glede spoštovanja plan- 
skih in pogodbenih obveznosti. Sredstva naj bi se zbirala iz dohodka organizacij 
združenega dela in delovnih skupnosti ter tistih delovnih ljudi, ki z osebnim 
delom opravljajo gospodarsko ali drugo poklicno dejavnost. Opozarjamo tudi 
na dejstvo, da so ti delovni ljudje obremenjeni po predloženih rešitvah samo en- 
krat, torej ne po obeh predlogih zakonov, kar zmanjšuje administrativno delo. 
Sredstva naj bi se zbirala pri Zvezi vodnih skupnosti, ki naj bi na predlog 
delegatov v območni skupnosti, delegatov Zveze kmetij sko-zemlj iških skup- 
nosti in kmetij sko-živilske razvojne skupnosti sprejela v skladu z zakonom in 
planskimi akti program del in ga predložila Skupščini SR Slovenije. 

Glede na pomisleke nekaterih glede takšne rešitve Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije predlaga, da pristojna zbora s sklepom zadolžita predlagatelja 
zakona in Zvezo vodnih skupnosti Slovenije, da v roku enega meseca predložita 
Skupščini v presojo pristop k uresničitvi predlaganega zakona, v katerem naj 
bo razvidno, kako in pod kakšnimi pogoji se bodo usmerjala sredstva in kakšne 
so obveznosti nosilcev programov glede preskrbe s hrano in nove kmetijsko 
tržne proizvodnje. 

Predlagatelj se je, kar sledi iz povedanega, tudi v tem predlogu zakona 
držal vsebinskih izhodišč in programa, ki je bil ob osnutku zakona sprejet v 
Skupščini. Zaradi že opisanega ponovnega tehtanja sistemske in ustavne pod- 
lage je prišlo do spremembe vira sredstev za realizacijo zakona. Vir po pred- 
logu zakona ni več osebni dohodek temveč dohodek. Pri tem se izhaja iz 89. 
člena ustave, kar je povzročilo, da je izpadel iz predloga zakona trajni sistem- 
ski del iz 70. člena ustave, ki zahteva naslonitev na ustrezno samoupravno in- 
teresno organiziranost, v tem primeru na sistem vodnega gospodarstva. 

Posebej želimo izpostaviti tudi 11. alineo 110. člena zakona o združenem 
delu, po kateri se dohodek temeljne organizacije združenega dela lahko raz- 
poreja, poleg drugih zadev iz tega člena, tudi za druge izdatke za izpolnitev z 
zakonom predpisanih obveznosti. Pri presoji glede izbire sistemsko najprimer- 
nejšega vira za usposabljanje zemljišč je bilo ugotovljeno, da osebni dohodek, 
ki je bil prvotno predlagan, ni primeren predvsem z vidika sistema. Prav tako 
je bila opuščena možnost obremenitve čistega dohodka, ki je namenjen za raz- 
širjeno reprodukcijo, saj pri vlaganjih v zemljišča ne gre za vlaganje v gospo- 
darske objekte, temveč za ustvarjanje družbene dobrine, se pravi v ustvarjanje 
pogojev za naložbe v kasnejšo kmetijsko proizvodnjo, kar pa je razumljivo 
vir sredstev, čisti dohodek, bodisi lastni bodisi na podlagi združevanja. Prav 
dejstvo, da pri vlaganjih v zemljo ni mogoče pričakovati povračila vloženih 
sredstev neposredno in v takšnem razumnem časovnem obdobju, ki bi še 
opravičevalo skupna vlaganja organizacij združenega dela, je vplivalo na orga- 
nizacije združenega dela, da za takšne namene ne združujejo svojih sredstev 
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in da vsi sistemi v svetu v ta namen predvidevajo ustrezne posebne družbene 
rešitve. 

Delegati so v razpravah v obeh zborih in v Zakonodajno-pravni komisiji 
podprli oba predlagana zakona, izhajajoč iz nujnosti ukrepanja družbenopoli- 
tičnih skupnosti, če se ključne planske usmeritve ne uresničujejo. Ugotovili 
so vsebinsko kontinuiteto obeh predlaganih zakonov glede na rešitve, ki so 
bile navzoče ob osnutku. Prav tako je večina odborov ugotovila ustreznost 
rešitve v posameznih členih obeh zakonov. 

Predlagatelj se strinja z redakcijskim amandmajem Zakonodajno-pravne 
komisije k 6. členu predloga zakona o zagotavljanju in usmerjanju sredstev za 
usposabljanje zemljišč in na podlagi predloga iste komisije sam predlaga 
amandma k 9. členu predloga zakona o zagotavljanju in usmerjanju sredstev 
za intervencije v proizvodnji hrane. V njem se precizira, kar je že intenca 
osnovnega besedila predloga, da se posebni republiški davek plačuje od oseb- 
nih dohodkov, izplačanih po 21. februarju 1982 oziroma prvič iz osebnih do- 
hodkov za mesec februar. 

Izvršni svet kot predlagatelj meni, da glede na besedilo predloga zakona o 
usposabljanju zemljišč v tretji alinei ni potrebno sprejeti amandmaja skupine 
delegatov iz občine Ljubljana Moste-Polje, ker ni v skladu z interventnim 
značajem zakona za ureditev in usposobitev kmetijskih zemljišč po programih 
in planskih aktih, ki jih je sprejela Skupščina. Hkrati širi vsebino zakona tudi 
na dela, ki se izvajajo v skladu z zakonom o vodah in ne sodijo v področje 
kmetijskih melioracij, temveč v urejanje vodotokov, kar pa je sistemsko in 
plansko pokrito z omenjenim zakonom. 

Menimo, da tudi ni zadržkov za spremembo naslova predloga zakona o 
zagotavljanju in usmerjanju sredstev za usposabljanje zemljišč za družbeno 
organizirano kmetijsko proizvodnjo v obdobju 1982—1985, saj je iz obrazlo- 
žitve k predlogu zakona in današnje uvodne besede razvidno, da se stališči 
odbora in predlagatelja zakona o tem, kaj se šteje za družbeno organizirano 
oziroma družbeno proizvodnjo, ujemata. 

Glede pomislekov in vprašanj Odbora za finance Zbora združenega dela 
o izvoru sredstev za uresničevanje obeh zakonov smo dali odgovor v pojasnilu 
glede sistemske podlage in karakterja vlaganj v zemljo. 

Glede preostalih vprašanj, ki so bila postavljena, pa želimo opozoriti na 
naslednje. Sredstva posebnega davka iz osebnega dohodka se bodo na podlagi 
ureditve v pristojnih republiških organih in Službi družbenega knjigovodstva 
direktno usmerjala v sklade za intervencije, zato bo potrebno v februarju in 
marcu čimprej konstituirati republiški sklad in ustanoviti oziroma konstituirati 
tudi občinske sklade. V tem smislu predlagatelj sprejema obveznosti, ki jih 
glede pomoči predlaga z zakonom predvidenim ustanoviteljem Odbor za finance 
Zbora občin. 

Prav tako želimo opozoriti, da je razreševanje problema nadomestila dela 
obresti pri kreditih, danih iz sredstev hranilno-kreditnih služb, predvideno po 
predloženem zakonu o intervencijah, in sicer za tekoče srednjeročno obdobje. 
Glede razrešitve problema nadomestila teh obresti prek bank pa smo dolžni 
opozoriti, da so banke to odklonile, razen v primeru, da hkrati prevzamejo tudi 
hranilno-kreditne službe. To pa bi pomenilo njihovo ukinitev, čemur pa na 
podlagi dosedanje presoje dela teh služb nasprotujemo. 
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Predlagatelj pa se v celoti strinja z mnenjem odbora, da mora sprejem 
obeh zakonov pomeniti tudi zagotovitev boljše in redne preskrbe ter večjega 
izvoza, zlasti pa sprejem konkretnih obveznosti s strani koristnikov sredstev 
glede zagotavljanja hrane. 

Glede na zahtevo omenjenega odbora, da Izvršni svet dopolni tudi infor- 
macijo iz obrazložitve o ustanavljanju in delovanju sklada za intervencijo v 
občinah, kaže poleg že podanega dodati še naslednje. 

Pristop pri oblikovanju virov sredstev za intervencije v kmetijstvu kaže 
na to, da je le v malo občinah uspelo samoupravno združevanje sredstev za ta 
namen. To kaže na še vedno različen odnos do razrešitve tega problema, pri 
čemer ugotavljamo, da se je ponekod, zlasti pa še v občinah, kjer predstav- 
lja kmetijstvo pomembno panogo v družbenem razvoju občine, preveč čakalo 
na rešitve v republiki, to je na prelivanje sredstev. Menimo, da bi kazalo spre- 
jeti opredelitev, da tiste občine^ ki ne bodo oblikovale svojih skladov, tudi ne 
bodo imele pravice do koriščenja sredstev iz skupno zbranih sredstev. Prav 
tako pa je prisotna velika različnost glede vsebine interveniranja po posa- 
meznih občinah, kar ne prispeva k učinkovitemu povečanju kmetijske proiz- 
vodnje. Prav zato smo v predlog zakona o intervencijah vgradili tudi določbo 
o letnem poenotenju politike skladov s posebnim dogovorom, da se prepreči 
prekinjanje poslovnih povezav, do katerih je v preteklosti prihajalo zaradi 
neskladja v ravnanju posameznih skladov. 

Spoštovane tovarišice in tovariši! Predlagamo, da oba predlagana zakona 
sprejmete skladno s stališči predlagatelja in da nas skupno s predvidenimi iz- 
vajalci zavežete za učinkovito realizacijo obeh zakonov. Pri tem želimo opo- 
zoriti predvsem na to, da bodo naloge za izvedbo obeh zakonov izredno obsež- 
ne in odgovorne in da bodo zato morali ustrezni samoupravni organi in izvršni 
ter upravni organi v skladu s svojo odgovornostjo neposredno pomagati in 
spodbujati, da bo realizacija pravočasna in skladna s pričakovanji, zlasti s pri- 
čakovanji porabnikov hrane. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Preden bi nadaljevali, vpra- 
šujem delegata mesta Ljubljane in občine Ptuj, ali bosta vložila amand- 
ma? (Ne.) 

Predlog zakona ste dobili, dobili ste tudi mnenje Sveta za družbenoeko- 
nomske odnose v kmetijstvu, gozdarstvu in na vasi pri Predsedstvu Republiš- 
ke konference SZDL. Danes ste dobili na klop tudi amandma skupine delegatov 
iz občine Ljubljana Moste-Polje k 3. členu. O tem amandmaju je v svoji uvod- 
ni besedi govoril tudi tovariš Renčelj. 

Predlog zakona so obravnavali Odbor za družbenoekonomske odnose in 
razvoj, Odbor za finance in Zakonodajno-pravna komisija, ki so zboru poro- 
čali. Želijo poročevalci besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Milan Gaspari, pred- 
sednik Zakonodajno-pravne komisije. 

Milan Gaspari: Tovarišice in tovariši! Zakon je prišel malo bolj 
pozno in smo ga obravnavali dvakrat. 

Za opredelitev glede sprejemanja tega zakona so bila pomembna pred- 
vsem tri vprašanja: 

1. vprašanje vira sredstev, iz katerih naj se zagotavljajo ta sredstva, 
2. vprašanje, kdo naj s temi sredstvi gospodari in 
3. vprašanje opredelitve zadev posebnega družbenega pomena. 
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Glede virov sredstev smo menili, da prihajajo v poštev tri oblike zbiranja 
sredstev, čisti dohodek ali prispevek iz dohodka, kar je tudi predlagano v za- 
konu, ali prispevek iz osebnega dohodka. Menili smo, da zajemanje čistega do- 
hodka v tem primeru ne bi prišlo v poštev, ker bi morali sprejeti intervencij- 
ski zakon po 25. oziroma 89. členu ustave SR Slovenije, to se pravi združeva- 
nje sredstey družbene reprodukcije. V tem zakonu bi morali tudi opredeliti 
pravice in obveznosti združevalcev sredstev. Glede na sedanje stanje na tem 
področju in glede na naravo vlaganj oziroma investicij v zemljo za družbeno 
organizirano kmetijsko proizvodnjo smo menili, da ne bi bilo mogoče z za- 
konom vnaprej določiti pravic in obveznosti združevalcev sredstev, ker dohod- 
kovna razmerja na tem področju še niso vzpostavljena. Ker gre deloma za raz- 
širjeno reprodukcijo, prihaja v poštev kot ustrezen vir tudi prispevek iz do- 
hodka. 

Vprašanje je tudi, kdo naj s temi sredstvi gospodari. Načeloma bi prišli v 
poštev Zveza vodnih skupnosti ali pa Zveza kmetijsko-zemljiških skupnosti. 
Menili smo, da je ustrezna oblika Zveza vodnih skupnosti, ker ima Zveza kme- 
tijsko-zemljiških skupnosti po zakonu drugačen položaj. Je pretežno koordina- 
ti ven organ, v katerem se načeloma ne upravljajo družbenoekonomski odnosi. 
Zveza vodnih skupnosti ima po pravkar sprejetem zakonu o vodah vsaj delo- 
ma poleg usklajevalne funkcije tudi funkcijo samoupravne interesne skup- 
nosti. Zato menimo, da je primerno, da je predlagatelj predložil zakon v tej 
obliki in da s temi sredstvi gospodari Zveza vodnih skupnosti. Menili smo tudi, 
da ni zadržkov, da v zakonu proglasimo to področje za področje posebnega 
družbenega pomena, saj ni treba posebej razlagati posebnega pomena proiz- 
vodnje hrane in pa dejstva, da je v družbenem planu SR Slovenije ta proizvod- 
nja opredeljena kot nujni cilj naše ekonomske politike v naslednjem srednje- 
ročnem obdobju. 

Danes zjutraj smo obravnavali tudi amandmaja skupine delegatov iz občine 
Ljubljana Moste-Polje in ga ne podpiramo iz razlogov, ki jih je navedel pred- 
stavnik predlagatelja. Zato predlagam, da zbor sprejme zakon z dvema redak- 
cijskima popravkoma. 

Na klop ste dobili tudi naše poročilo k 2. členu. Ta popravek izhaja iz raz- 
prave v delovnih telesih in v organih SZDL in je redakcijske narave. Hvala 
lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Pričenjam razpravo. Besedo ima dr. Mitja 
Mrgole, delegat iz občine Ptuj. 

Dr. Mitja Mrgole: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Skupina delegatov za ta zbor iz občine Ptuj je razpravljala o predlogu 
zakona o zagotavljanju in usmerjanju sredstev za usposabljanje zemljišč za 
družbeno organizirano kmetijsko proizvodnjo v obdobju 1982—1985 ter zakona 
o zagotavljanju in usmerjanju sredstev za intervencije v proizvodnji hrane v 
obdobju 1982—1985 ter pri tem sprejela naslednja stališča. 

Glede hitrejše rasti tržne družbeno organizirane kmetijske proizvodnje in 
usposabljanja kmetijskih zemljišč za sodobno usmerjeno proizvodnjo podpira- 
mo razmejitev na samostojen zakon za dejavnost pospeševanja tekoče kmetij- 
ske proizvodnje in samostojen zakon o ustvarjanju pogojev za razvoj druž- 
beno organizirane kmetijske proizvodnje. Podpiramo združevanje sredstev v 
obeh primerih, to je po stopnji posebnega republiškega davka iz osebnega do- 
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hodka oziroma po stopnji prispevka od doseženega dohodka vseh oblik združe- 
nega dela. Menimo, da je v tem v veliki meri uresničeno načelo, da za pridelo- 
vanje hrane prispevamo vsi, ki hrano rabimo. To načelo je namreč bilo v do- 
sedanjih razpravah o razvoju kmetijstva in o združevanju sredstev za razvoj 
kmetijstva v naši občini zelo pogosto izpostavljeno. 

Dosedanje usmerjanje sredstev za intervencije v proizvodnji hrane, ki se 
v občini že združuje iz osebnih dohodkov vseh zaposlenih, je v skladu s 6. čle- 
nom predloga zakona, zato ga v celoti podpiramo. Pri usmerjanju sredstev po 
zakonu o zagotavljanju in usmerjanju sredstev za usposabljanje zemljišč za 
družbeno organizirano kmetijsko proizvodnjo pa k 7. členu postavljamo na- 
slednje vprašanje: ali je glede na znane težave pri akumulativni sposobnosti 
kmetijskih organizacij mogoča rešitev, da bi si v primeru, ko samoupravna 
organizacija ali skupnost ne razpolaga z lastnimi sredstvi, ta svoj delež zago- 
tovila pri banki oziroma bi ji ga zagotovila Zveza vodnih skupnosti Slovenije? 
Ta dopolnitev oziroma taka rešitev bi namreč zagotovila realizacijo z družbe- 
nim planom začrtane razvojne politike na področju usposabljanja kmetijskih 
zemljišč. 

Skupina delegatov zato predlaga, da se oba zakona sprejmeta v dokončnem 
besedilu že na današnji seji. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Želi še kdo besedo? (Da.) Be- 
sedo ima dr. Lojze Ude, predsednik Republiškega komiteja za zakonodajo. 

Dr. L o j z e Ude: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Vprašanja, ki nam ga je zastavil delegat iz Ptuja, ni mogoče reševati v zakonu. 
Namen zakona je določiti dohodek kot vir sredstev za intervencije pri meli- 
oracijah na tem področju. Bančna sredstva so sredstva temeljnih organizacij 
združenega dela, ki so članice banke in se uporabljajo po predpisih, ki ureja- 
jo to področje po samoupravnih aktih in po samoupravnih odločitvah, spreje- 
tih v okviru bančnega mehanizma. Na drugi strani seveda tudi ne moremo v 
zakonu reševati tekoče, kratkoročne nelikvidnosti posameznih temeljnih orga- 
nizacij združenega dela. Zaradi tega težav, ki bodo nastopile v posameznih 
organizacijah pri plačevanju prispevka iz dohodka za te namene, ni mogoče 
reševati v zakonskem predpisu. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Želi še kdo besedo? (Ne.) Ce 
torej ne želi nihče več razpravljati, prehajamo na glasovanje. Najprej bomo 
glasovali o amandmaju skupine delegatov iz občine Ljubljana Moste-Polje k 
3. členu. 

Marija Fedran (iz klopi) : Glede na obrazložitev predstavnika Iz- 
vršnega sveta umikam amandma! 

Predsednica Silva Jereb: O tem amandmaju torej ne bomo glasovali. 
Prav tako ni potrebno glasovati o redakcijskih popravkih, ki jih je predlagala 
Zakonodajno-pravna komisija. Tako nam ostane, da glasujemo o predlogu za- 
kona v celoti. Kdor je za predlog zakona, naj prosim glasuje! (60 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Tudi nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor predlog zakona soglasno sprejel. 
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Glede na sugestijo naj bi zbor zavezal Izvršni svet in Zvezo vodnih skup- 
nosti, da po dveh mesecih poročata zboru, kako je z usmerjanjem sredstev, 
predlagam vsebinski sklep, kot ga je predlagal tovariš Renčelj, da zbor zave- 
zuje Izvršni svet in Zvezo vodnih skupnosti, da v dveh mesecih poročata 
zboru. Kdor je za tak delovni sklep, naj prosim glasuje! (61 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo soglasno sprejeli tudi ta delovni sklep. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona o 
zagotavljanju in usmerjanju sredstev za intervencije v proizvodnji hrane v 
obdobju 1982—1985. 

Predlog zakona je Skupščini predložil Izvršni svet. Njegov predstavnik je 
tovariš Stanko Renčelj, ki je svojo uvodno besedo združil z uvodno besedo že 
pri prejšnji točki. 

Predlog zakona ste dobili, dobili ste tudi mnenje Sveta za družbenoekonom- 
ske odnose v kmetijstvu, gozdarstvu in na vasi pri Predsedstvu Republiške 
konference SZDL. Pravkar pa ste dobili še amandma Izvršnega sveta k 9. 
členu tega zakona. 

Predlog zakona so obravnavali Odbor za družbenoekonomske odnose in 
razvoj, Odbor za finance in Zakonodajno-pravna komisija, ki so zboru poro- 
čali. Poročevalci, želite besedo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Janez Zaplotnik, delegat Skupšči- 
ne mesta Ljubljane. 

Janez Zaplotnik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Na seji naše skupine delegatov smo obravnavali predlog zakona o za- 
gotavljanju in usmerjanju sredstev za intervencije v proizvodnji hrane in 
imamo dva amandmaja. Ta amandmaja podpirajo tudi delegati občin Grosup- 
lje, Ljubljana-Center, Ljubljana-Šiška, Ljubljana Vič-Rudnik, Vrhnika, Slo- 
venske Konjice, Radlje, Trebnje in Ljutomer. 

Predlagamo, da se 3. člen nadomesti z novim besedilom, ki se glasi: »Za 
izvedbo nalog skupnega pomena za Slovenijo ter za uresničevanje programov 
kmetijstva in preskrbe na ravni občin, mesta Ljubljane in Obalne skupnosti 
občin Koper se s tem zakonom uvaja za obdobje 1982—1985 posebni republiški 
davek iz osebnega dohodka po stopnji 0,5 %.« 

4. člen naj se nadomesti z besedilom: »Sredstva iz prejšnjega člena se us- 
merjajo v samoupravni sklad za intervencije v kmetijstvu in porabi hrane v 
Sloveniji po stopnji 0,3 %, — variantno lahko tudi 0,4 % — kar je treba še 
uskladiti. Po stopnji 0,2% naj se sredstva usmerjajo v samoupravne sklade 
za intervencije, ustanovljene po določbah 20. člena zakona o intervencijah v 
kmetijstvu in porabi hrane (Uradni list SRS, štev. 1/179). 

Obrazložitev. V dogovoru o temeljih družbenega plana razvoja mesta 
Ljubljane v obdobju 1981—1985 je za uresničitev temeljnih ciljev in nalog na 
področju kmetijstva in preskrbe opredeljen sistem ukrepov za hitrejše pove- 
čanje družbeno organizirane proizvodnje ter program naložb v razvoj za dol- 
goročno zagotovitev potrebnih količin osnovnih živil za preskrbo Ljubljane. 
Ljubljana je bila v letu 1981 dobro in nemoteno oskrbljena z osnovnimi živili. 
Stabilnost v oskrbi je bila dosežena z odgovornim izpolnjevanjem sprejetih 
obveznosti izvajalcev preskrbe. Ti so tudi ob poslabšanih ekonomskih pogojih 
dobavili načrtovane količine mleka, kruha, mesa, rib, sadja in zelenjave. Ugod- 



68. seja 281 

ne učinke v preskrbi pa smo dosegli tudi zaradi načrtnega pristopa Ljubljane, 
da s sovlaganji v primarno kmetijsko proizvodnjo pospeši povečano pridelo- 
vanje osnovnih živil ter si na ta način dolgoročno zagotovi potrebne količine 
hrane. 

Kot odgovor na uvodno pojasnilo predstavnika predlagatelja zakona naj 
povem, da imamo v Ljubljani celo vrsto projektov, ki so v realizaciji, nekaj 
pa jih je še v pripravi, ne samo za področje ljubljanskih občin ampak tudi 
izven ljubljanskih in tudi izven republiških. 

Za materialno pokritje sprejetih programov, ki so opredeljeni v srednje- 
ročnem planu Ljubljane, pa je potrebno zagotoviti sistemsko oblikovanje 
sredstev, kar naj bi bilo urejeno z navedenim zakonom. Glede na sprejete 
stopnje davkov in prispevkov v Sloveniji ugotavljamo, da so obremenitve oseb- 
nega dohodka delavcev različne do take mere, da tega ni mogoče več uteme- 
ljevati s sistemskim pristopom o dogovarjanju in sporazumevanju za programe 
družbenih dejavnosti. Razlika med najvišjo in najnižjo stopnjo obremenitve 
osebnega dohodka znaša že 3,16 %, kar znese pri povprečnem osebnem dohod- 
ku na leto okoli 63 000 dinarjev. Razlike v obremenitvah osebnega dohodka 
ne zagotavljajo enakega družbenoekonomskega položaja delavca v združenem 
delu in občanov v občini. Predlagana obremenitev osebnih dohodkov pa za- 
gotavlja po svojih učinkih najširšo solidarnost, saj bo zagotovila osnove za 
enakopraven in enakomeren razvoj kmetijstva in preskrbe z živili v celotnem 
slovenskem prostoru. Zato podpiramo enotno stopnjo, ki se deli na republiški 
in občinski del, sicer se bodo že ugotovljene razlike v obremenitvah še po- 
večale. 

S predlaganim odstopom dela republiškega davka občinam za financira- 
nje srednjeročnih programov razvoja kmetijstva in preskrbe bodo zagotovljena 
sredstva za njihovo izvedbo. Ob taki enakomerni obveznosti v vseh občinah 
bodo sredstva pravičnejše razdeljena, doseženi pa bodo večji učinki v razvoju 
kmetijstva in preskrbe. 

Nadalje predlagamo Izvršnemu svetu, da ugotovi razlike v obremenitvah 
osebnih dohodkov delavcev v združenem delu in pripravi analizo o vzrokih raz- 
lik ter to osvetli tudi z vidika solidarnosti in vzajemnosti delavcev v združe- 
nem delu SR Slovenije. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: To bodo verjetno naredili sindikati. Besedo 
ima tovariš Jože Bogovič iz občine Sevnica. 

Jože Bogovič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Naša delegacija ima k predlogu zakona o zagotavljanju in usmerjanju 
sredstev za intervencije v proizvodnji hrane v obdobju 1982—1985 pripombo, 
da zakon nikjer ne govori o kompenzacijah. 

Ni nam namreč jasno, ali kompenzacije v proizvodnji in v porabi hrane 
v celoti odpadejo tako v letu 1982 kakor tudi vnaprej, ali pa so zagotovljene 
v republiškem proračunu. Mnenja smo, da bi se morala sredstva za kompenza- 
cije tako v proizvodnji kakor tudi v porabi hrane zbirati po enotnih merilih na 
enem mestu v Sloveniji ter se odtod tudi izplačevati. V nasprotnem primeru 
prihaja do deformacij. Občina, ki kompenzacije lahko zagotovi ali pa jih zago- 
tovi v večji meri, ima na voljo določene prehrambene artikle, druga občina, ki 
tega ne zmore, pa teh prehrambenih artiklov nima. 
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Če ta vprašanja niso rešena, bi jih bilo potrebno urediti s tem zakonom. 
Drugi odstavek 3. člena predlaganega zakona sicer omogoča občinam, da lahko 
z odloki predpišejo posebni občinski davek iz osebnega dohodka delavcev za 
intervencije v proizvodnji hrane, kar je sicer pozitivno. Moramo pa poudariti, 
da so zaradi različne skupne obremenitve gospodarstva, pa tudi zaradi raz- 
lične skupne obremenitve občanov po krajevnih in drugih skupnostih ti pris- 
pevki dokaj različni, saj imamo v nekaterih občinah tudi po dva ali tri samo- 
prispevke. Možnosti za predpis posebnega občinskega davka so zato zelo raz- 
lične. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Besedo ima tovariš Miloš Ver- 
šec iz občine Laško. 

Miloš Veršec: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši! V raz- 
cvetu naše industrializacije smo velikokrat pozabljali na kmetijstvo. Vsem nam 
je dobro znano, da je kmetijstvo capljalo za razvojem drugih gospodarskih 
panog. Sele po skrajnem zaostajanju tega področja so se republiški in zvezni 
forumi začeli zavedati, kako pomembno je pridelovanje hrane in surovin, ki 
jih kmetijstvo daje. 

Ni še dolgo tega, ko so nekateri govorili, da lahko poceni kupimo v tujini 
to, česar doma ne pridelamo dovolj. Kdo se je še pred 10 leti zavedal, da je 
zemlja naše največje bogastvo, naš največji domači rudnik hrane? Zemlja je 
tista dobrina, ki nam daje vsako leto nove pridelke, je torej neizčrpen vir dob- 
rin za človeštvo. Vendar se proti tej dobri materi zemlji obnašamo mačehov- 
sko, saj po nekaterih izračunih pozidamo vsako leto v Sloveniji okoli 2000 ha 
najboljših površin. Če se bo to nadaljevalo, naši zanamci ne bodo imeli kje 
pridelovati poljščin in vrtnin. Ne mislim, da ne bomo več gradili, vendar lahko 
veliko storimo že s tem, da pozidamo tiste površine, ki so za kmetijstvo nepri- 
merne, čeprav je taka gradnja veliko dražja. Zato je že skrajni čas, da se iz- 
delajo prostorski plani v vseh občinah. 

Mislim, da pomenita zakona, ki ju danes obravnavamo, kljub zakasnitvi 
dober korak naprej v prizadevanjih, da pridelamo več potrebne hrane zlasti v 
sedanjih hudih bilančnih razmerah. 

Po zakonu o zagotavljanju sredstev za usposabljanje zemljišč naj bi v letu 
1982—1985 usposobili 15 tisoč ha zemljišč. S tem bomo nadomestili tisto, kar 
smo v sedmih letih pozidali. Toda kaj bomo storili z zemljišči v hribovitih 
predelih, kjer se letno tudi po več 100 ha zarašča z ničvrednim grmičevjem, če- 
prav je tu še pred leti rasla kvalitetna krma in se z njo redila živina? Ali nam 
je lahko vseeno, da bomo letno izgubljali vedno več kvalitetnih hribovskih 
travnikov? Mislim, da je že skrajni čas, da hribovske kmete čimbolj stimuli- 
ramo z raznimi regresi za gnojila in podobnimi ukrepi, da bi le-ti še ostali na 
svoji zemlji ter kultivirali zemljišča in nam ohranjali pestro pokrajino. Hva- 
la lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Pismenih prijav za razpravo 
k tej točki ni več. Zeli še kdo besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Renčelj. 

Stanko Renčelj: Predlagani amandma, po katerem naj bi se del 
posebnega republiškega davka hkrati predpisal kot vir za zbiranje sredstev za 
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občinske samoupravne sklade za pospeševanje kmetijstva, z našega vidika ni 
sprejemljiv, in sicer iz naslednjih razlogov. 

V tem primeru gre za poseganje republiškega zakona v normativno ure- 
janje tistih zadev, ki jih morajo občine same urediti. Ze ob razpravi o osnov- 
nem zakonu o davkih občanov je bilo v tej Skupščini zavzeto stališče in jasno 
poudarjeno, da je treba na področju davčne politike krepiti položaj občin. 
Amandma pa gre v nasprotno smer. V predlogu zakona predvidena možnost, 
da občine predpišejo poseben občinski davek iz osebnega dohodka delavcev, v 
bistvu podčrtuje odgovornost občin, da s svojim odlokom uredijo zbiranje 
sredstev za tisti del nalog, ki so v občinskih programih na področju kmetijstva 
opredeljene kot naloge, ki jih je potrebno realizirati za izvedbo zastavljenih 
srednjeročnih programov na področju proizvodnje hrane. Ob dosedanji ana- 
lizi prizadevanj v posameznih občinah pa ugotavljamo, da samoupravno spora- 
zumevanje ni povsod enako intenzivno in da zaradi tega tudi ni prišlo do iz- 
raza učinkovito razreševanje te problematike. 

Na osnovi tega predlagatelj meni, naj se predloženi amandma ne sprejme. 
Glede razprave tovariša iz Sevnice pa menim, da predlagana stopnja v višini 
0,4% pomeni pokrivanje skupno dogovorjenih nalog v izvajanju programa 
na področju intervencij v proizvodnji hrane. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala. Morda bo vašo razpravo dopolnil še 
predsednik Zakonodajno-pravne komisije. 

Milan Gaspari: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Težko se spuščam v podrobnosti, ker amandma ni bil pismeno predložen. 
Vendar bi rad povedal stališče Zakonodaj no-pravne komisije glede tega prob- 
lema. 

Nam se je zdelo, da je ta ureditev pravno-sistemsko najboljša, ker na 
eni strani opredeljuje potrebe republike in zato uvaja posebni republiški da- 
vek od osebnega dohodka, na drugi strani pa prepušča občinam, da lahko v 
tem srednjeročnem obdobju 1982—1985 urejajo to področje glede na svoje po- 
trebe, glede na obremenitve delovnih ljudi in glede na cilje, ki so si jih zasta- 
vile na tem področju. 

Včasih prihajamo v kontradiktorno situacijo. Mislim, da je bilo na tem 
zboru že večkrat rečeno, da republiška zakonodaja ne omogoča občinam, da v 
skladu s svojimi planskimi cilji in s svojimi potrebami urejajo tiste zadeve, 
ki so v občinski pristojnosti. Ta kritika je bila v vseh primerih doslej upravi- 
čena in jo je naša komisija tudi vedno podpirala, ker je to eden izmed osnov- 
nih ciljev, opredeljenih v resoluciji o zakonodajni politiki republike, namreč, 
da naj republika ne posega v občinske pristojnosti, v pravice, dolžnosti in od- 
govornosti delovnih ljudi in občanov v občinah. 

Mislim, da s tega stališča ta zakon pravilno ureja to področje in zato naša 
komisija tega amandmaja oziroma obeh amandmajev ne podpira. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Ker še nismo dobili amandma- 
jev v pisni obliki, predlagam, da bi prekinili to točko dnevnega reda in obli- 
kovali skupino delegatov, ki bi skupaj s predlagateljem in s predsednikom 
Zakonodajno-pravne komisije še enkrat proučila argumente za in proti in da 
bi pozneje, ko bi skupina opravila svoje delo, to točko zaključili. Medtem bi 
razmnožili tudi amandmaja. 
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V to skupino predlagam tovariša Janeza Zaplotnika, delegata iz mesta 
Ljubljane, ki je predložil oba amandmaja, tovariša Zorana Dularja, delegata iz 
Krškega, tovariša Mitjo Mrgoleta, delegata iz Ptuja, in tovariša Martina Hor- 
vata, delegata iz Murske Sobote. Se zbor s predlagano skupino strinja? (Da.) 
Ce se strinja, potem prosim, da o tem glasujemo. Kdo je za? (57 delegatov gla- 
suje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? )Nihče.) 

Ugotavljam, da smo skupino delegatov soglasno izvolili. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o varnosti cestnega prometa. 

Predlog zakona je Skupščini predložil Izvršni svet in za svojega predstav- 
nika določil tovariša Tomaža Ertla, člana Izvršnega sveta in republiškega se- 
kretarja za notranje zadeve, ki mu dajem besedo. 

Tomaž Ertl: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Postopek za sprejetje novega zakona o varnosti cestnega prometa, ki ga danes 
obravnavate v zadnji fazi, je bil sprožen na podlagi ugotovitve, da je potrebno 
sedaj veljavni zakon uskladiti z novim zveznim zakonom in da je potrebno 
nekatera vprašanja s področja varnosti prometa v republiškem zakonu dru- 
gače ali na novo urediti. 

V predlogu za izdajo zakona, ki ste ga obravnavali lansko leto spomladi, 
smo razloge, zakaj so potrebne posamezne nove zakonske rešitve na področju 
varstva v cestnem prometu oziroma posamezne spremembe veljavnega zakona, 
pojasnili z nekaterimi podatki o nezgodah in prekrških oziroma nepravilnih 
ravnanjih voznikov iz leta 1980 oziroma primerjalno z daljšim obdobjem ali 
pa primerjalno z drugimi državami. Tudi letos smo zbrali podatke, na podlagi 
katerih je mogoče oceniti stanje na področju prometne varnosti v letu 1981. 
Podatki o nezgodah in prekrških voznikov, storjenih v prometu v lanskem le- 
tu, ponovno potrjujejo, da so upravičene predlagane spremembe in novosti, 
ki naj bi jih na področju varnosti prometa zasnovali v novem zakonu. 

Tako kot že vrsto let moramo tudi letos ugotoviti, da stanje varnosti v 
cestnem prometu ni zadovoljivo. Tako se je na cestah v Sloveniji v lanskem 
letu zgodilo 6480 hujših nezgod, od tega 495 nezgod z mrtvimi, v katerih je 
umrlo 536 oseb, in 5985 s telesnimi poškodbami, v katerih je bilo 2812 oseb 
hudo telesno poškodovanih in 5765 oseb lažje poškodovanih. Skupaj je bilo 
poškodovanih torej okoli 8577 oseb. V primerjavi s prejšnjimi obdobji lahko 
ugotovimo, da se število nezgod od leta 1977 sicer zmanjšuje, vendar pa ne v 
tolikšni meri, da bi s temi podatki lahko bili zadovoljni. Še zlasti pa ne moremo 
biti zadovoljni s številom nezgod z mrtvimi. Od 563 umrlih v prometnih nez- 
godah je kar 141 pešcev, prav tako pa je zelo veliko prometnih nezgod, v katerih 
so bili udeleženci otroci in mladoletni. Le-ti so v lanskem letu od skupno 
6480 hujših nezgod povzročili kar 627 nezgod. 

Vse večji problem predstavlja tudi alkoholiziranost udeležencev v cestnem 
prometu. Prav tako je poraslo tudi število nezgod s smrtnim izidom s traktorji. 
V letu 1981 je bilo s traktorji 49 delovnih nesreč s 26 mrtvimi in 173 prometnih 
nezgod z 29 mrtvimi. 

Na podlagi preiskav, zakaj je prišlo do nesreče, tudi letos ugotavljamo, 
kar smo ugotavljali tudi že nekaj let nazaj, da je na prvem mestu med voz- 
niki vzrok za nesrečo nespoštovanje cestno-prometnih predpisov oziroma zna- 
kov na cesti in neprilagojena hitrost razmeram na cesti. Tako se je v lanskem 
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letu po statističnih podatkih zgodilo kar 2657 nezgod zaradi neprimerne hitrosti, 
1141 nezgod zaradi nespoštovanja pravil prednosti, kar 601 nezgoda pa je posle- 
dica alkoholiziranosti. 

Zaradi kršitve cestnoprometnih predpisov je bil dan v letih 1981 predlog 
za uvedbo postopka zoper 90 014 kršilcev prometnih predpisov, od tega zoper 
1596 tujcev. Od uveljavitve zveznega zakona pa do konca leta 1981 je bilo 
podanih tudi 1046 ovadb zaradi gospodarskega prestopka. Poleg tega je bilo 
na mestu prekrška izrečenih 279 106 denarnih kazni. To kaže na to, da udele- 
ženci v cestnem prometu ne ravnajo v skladu z zakoni in prometnimi pravili, 
na podlagi tega pa je mogoče ugotoviti, da kljub vsem prizadevanjem vzgojno 
in preventivno delo s kandidati za voznike, ki poteka v skladu z veljavno za- 
konodajo, ni najbolj uspešno. Vsi našteti podatki še podkrepljujejo naše ugo- 
tovitve, da je potrebno doseči dvig varnostne kulture in humanejših odnosov 
med udeleženci v cestnem prometu, da je potrebno vzgojo, izobraževanje in 
usposabljanje voznikov-kandidatov za voznike in inštruktorje bistveno dru- 
gače urediti. 

Tovarišice in tovariši delegati! Predloženi predlog zakona je pripravljen na 
podlagi pripomb, predlogov in mnenj, ki so jih sprejeli oziroma dali delegati 
ob obravnavi osnutka zakona v delovnih telesih zborov Skupščine in na sejah 
pristojnih zborov. V predlogu zakona je upoštevana večina vsebinskih pripomb 
in mnenj, sprejetih v razpravah v Skupščini, ter vse pripombe redakcijskega 
značaja. V obrazložitvi so navedene vse pripombe, ki so bile sprejete, kot tudi 
tiste, ki niso sprejete, s tem da so pri teh navedeni tudi razlogi, zaradi katerih 
jih ni bilo mogoče upoštevati. V predloženem predlogu zakona v primerjavi z 
osnutkom zakona ni nikakršnih bistvenih vsebinskih sprememb. 

' V splošnih določbah je v skladu s pripombami s pravno-sistemskega in vse- 
binskega vidika spremenjen 9. člen, ki ureja odgovornost in pristojnost občin- 
skih skupščin, njihovih izvršnih svetov in upravnih organov, pristojnih za 
promet, v zvezi z nemotenim in varnim potekom prometa v naseljih. Zaradi 
zagotavljanja enotnega in varnega poteka prometa na magistralnih cestah, ki 
vodijo skozi naselja, je dodano še določilo, da občinska skupščina oziroma 
njen izvršni svet oziroma upravni organ za promet ureja vse zadeve v zvezi s 
tako cesto, v soglasju z Republiško skupnostjo za ceste SR Slovenije. 

V poglavju »Prometna pravila« je v skladu s pripombami o omejitvah 
hitrosti z avtobusi v javnem primestnem prometu zvišana hitrost od 50 km na 
uro na 60 km na uro. Poleg tega je kot novost v tem poglavju v 25. členu dolo- 
čeno, da mora organizacija za vzdrževanje cest okvarjena, poškodovana ali za- 
puščena vozila odpeljati na prostor, kjer je zagotovljeno varovanje vozil. V 
praksi imamo s tem namreč velike težave. V mnogih primerih, ko organizacije 
in posamezniki prevzamejo prevoz okvarjenega in poškodovanega vozila, sicer 
vozilo odstranijo s cestnega sveta, vendar le na prostor tik ob cestnem svetu 
oziroma na kraj, kjer ni zagotovljeno varovanje vozil. Taka vozila so bila v 
več primerih okradena, lastniki oziroma imetniki pravice uporabe takega vo- 
zila pa brez osnove pričakujejo, da bodo organi za notranje zadeve to nje- 
govo vozilo posebej varovali tudi po nekaj dni. 

Da bi zagotovili čim varnejši promet po cestah, je v zakonu določeno, da 
morajo imeti delovni stroji in motokultivatorji med vožnjo po cesti na zadnji 
strani tudi dva simetrično nameščena odsevnika rdeče barve, delovni stroji 
pa tudi rumeno vrtečo se luč. Za vozilo, ki mu je dodano priklopno vozilo za 
veliko pokvarjenih in poškodovanih vozil, pa je določeno, da mora imeti ved- 
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no, ponoči in podnevi, ob zmanjšani vidljivosti prižgano rumeno vrtečo se luč, 
ne glede na to, ali je ta na priklopnem vozilu, ki vleče pokvarjeno oziroma 
poškodovano vozilo, ali ne. Taka priklopna vozila so namreč brez svetlobne 
opreme. 

V skladu s pripombami Zakonodajno-pravne komisije je v 50. členu črtano 
določilo, ki ga je vseboval osnutek zakona, da se mora pešec, preden gre čez 
vozišče, prepričati o tem, ali se mu približuje kakšno vozilo in to tako, da po 
gleda na levo in desno. Poleg tega je v zakonu v 63. členu določeno, da bodo s 
podzakonskim aktom opredeljena odsevna telesa — znaki, ki jih morajo upo- 
rabljati pešci. 

Besedilo 52. člena je dopolnjeno z določilom, da morajo rumene rutice no- 
siti tudi otroci, ki obiskujejo male šole. Vodstva šol pa so zavezana, da z naj- 
bolj varnimi potmi iz šole in v šolo v začetku vsakega šolskega leta seznanijo 
vse nove učence in ne samo učence prvih razredov. 

Poglavje o delu na cesti je dopolnjeno z določilom, da mora organizacija, ki 
opravlja dejavnost vzdrževanja in varstva cest, pred pričetkom del na cesti 
obvestiti udeležence v cestnem prometu o ovirah, zaporah in preusmeritvah 
prometa zaradi del na cesti prek sredstev javnega obveščanja. 

60. člen zakona je dopolnjen z določilom, da je na prometni znak ali na 
steber, na katerem je prometni znak, prepovedano dajati karkoli, kar ni v 
zvezi s pomenom prometnega znaka. To določilo sicer že vsebuje zvezni zakon, 
vendar ni sankcionirano. Po našem mnenju je za zagotovitev varnega poteka 
prometa nujno potrebno sankcionirati vsako prekrivanje ali spreminjanje po- 
mena.prometnega znaka. 

Določbe v poglavju, ki urejajo dolžnosti v prometnih nezgodah, niso v 
primerjavi z osnutkom zakona doživele nobenih vsebinskih sprememb, ampak 
le nekaj popravkov, ki so bili potrebni zaradi uskladitve tega zakona z veljavno 
zakonodajo. Prav tako je tudi poglavje, ki ureja športne prireditve, ostalo v 
bistvu nespremenjeno oziroma je v skladu s pripombami dopolnjeno z določi- 
lom, da za športno in drugo prireditev na cesti z območja posebne družbeno- 
politične skupnosti izda dovoljenje upravni organ za notranje zadeve te druž- 
benopolitične skupnosti. 

V predlogu zakona je ohranjen že v osnutku predlagani sistem usposab- 
ljanja kandidatov za voznike in za delovanje avtošol, izobraževanje voznikov- 
inštruktorjev in opravljanje izpitov za voznike in voznike inštruktorje. 

V skladu s pripombami, izraženimi v razpravah v Skupščini, je dopolnjen 
85. člen z določilom, da lahko avtošola pripravlja kandidate za voznike motor- 
nih vozil tudi izven svojega sedeža, seveda le, kjer ima ustrezen šolski prostor 
za teoretični pouk, šolski inventar in opremo, potrebno za opravljanje dejav- 
nosti avtošole ter če dobi za opravljanje te dejavnosti soglasje občinskega up- 
ravnega organa za notranje zadeve, na območju katerega bo opravljala to de- 
javnost. Ta organ bo tudi opravljal nadzorstvo nad zakonitostjo delovanja av- 
tošole na njenem območju. 

Poleg tega je v skladu s pripombami spremenjeno tudi določilo 103. člena, 
tako da je v njem določeno, da izpitno komisijo imenuje izvršni svet skup- 
ščine občine na območju, kjer je sedež izpitnega centra, v soglasju z izvršnimi 
sveti skupščin občin z območij, ki spadajo v območje izpitnega centra. 

Zaradi velikega števila pripomb k določilu, da morata biti najmanj dva 
člana izpitne komisije delavca pristojnega občinskega upravnega organa za 
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notranje zadeve, ki ga je vseboval osnutek zakona, je to določilo črtano iz 
predloga zakona. 

Zaradi jasnosti in nedvoumnosti so popravljena in dopolnjena tudi ne- 
katera druga določila tega poglavja, kot na primer, da sme voznik-inštruktor 
poučevati samo kandidate avtošole, da mora avtošola, če ji je izrečena začasna 
prepoved dela, prenehati z delom in tako dalje. 

Nekaterih pripomb, izraženih v skupščinskih razpravah h poglavju o vzgo- 
ji voznikov, katerih skupna značilnost je ohraniti dosedanji sistem izobraže- 
vanja kandidatov za voznike in voznike inštruktorje ter organiziranja avtošol, 
pa nismo mogli upoštevati. Rešitve v predloženem zakonu temeljijo namreč 
na ugotovitvi, da sedanji sistem usposabljanja oziroma izobraževanja kan- 
didatov za voznike le-te premalo seznanja z vsemi objektivnimi in subjektivni- 
mi okoliščinami, ki jih je treba upoštevati pri varni vožnji v prometu, da ne 
vpliva na razvoj humanejših in solidarnejših odnosov med udeleženci v cest- 
nem prometu, da je veliko število avtošol zaradi kadrovskih problemov in sla- 
be opremljenosti ter organiziranosti nesposobnih izvajati svoje naloge tako, 
kot bi bilo potrebno, da kvaliteta dela inštruktorjev, zlasti tistih, ki to delo 
opravljajo kot dopolnilno delo, ni najboljše in tako naprej. 

Zaradi teh pomanjkljivosti je bilo že ob pripravi zveznega zakona ugotov- 
ljeno, da je temu vprašanju potrebno posvetiti več pozornosti in ga v republi- 
ških zakonih ustrezno urediti. Vse to in vzroke, zakaj ni bilo mogoče posa- 
meznih pripomb k temu poglavju upoštevati, smo v obrazložitvi podrobno na- 
vedli. 

V poglavju o vozilih je dopolnjen in spremenjen 124. člen., tako da je v 
njem določeno, da morajo biti atestirana vsa motorna in priklopna vozila, 
traktorji, kolesa z motorjem in lahki priklopniki, ki se serijsko ali posamezno 
"izdelujejo ali predelujejo ter da morajo imeti vozniki posamično izdelanih vo- 
zil atest, ki ga morajo na zahtevo pooblaščene osebe organa za notranje zadeve 
pokazati. 

Zaradi jasnosti so dopolnjena še nekatera druga določila tega poglavja, 
kot na primer, da tudi preizkusnih tablic ni dovoljeno uporabljati na drugem 
vozilu, da sme biti traktor in traktorski priklopnik v cestnem prometu samo 
dotlej, dokler velja izdano prometno dovoljenje, kar že doslej vsebuje podza- 
konski akt in podobno. 

Poglavje o posebnih varnostnih ukrepih, predloženo v zakonu, glede nst 
osnutek ni spremenjeno, ampak je zaradi celovitosti urejanja posameznih za- 
dev le v nekaterih vprašanjih dopolnjeno. 

Poglavje, ki ureja vprašanja notranje kontrole, svetov za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu in zavarovanje uporabnikov oziroma lastnikov 
traktorjev proti odgovornosti za škodo, povzročeno drugim, je nasproti osnutku 
ostalo nespremenjeno s tem, da smo na željo delegatov določili, da način usta- 
novitve občinskih oziroma medobčinskih svetov za preventivno vzgojo v cest- 
nem prometu določajo občinske skupščine. Prav k četrtemu odstavku 163. čle- 
na ima Zakonodajno-pravna komisija amandma, s katerim se strinjamo. 

Tovarišice in tovariši delegati! Izvršni svet je obravnaval amandmaje Za- 
konodajno-pravne komisije in poročila pristojnih delovnih teles zborov. Z 
obema amandmajema Zakonodajno-pra:vne komisije, to je k 25. členu in k 4. 
odstavku 163. člena se v celoti strinja, ob tem pa je Izvršni svet sprejel še 
dva svoja amandmaja, in sicer k 8. in 159. členu, ki sta vam bila predložena 
danes. 
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Dopolnitev prvega odstavka 8. člena je potrebno zato, da bodo imele pri- 
stojne inšpekcije pooblastilo za opravljanje nadzorstva tudi v samostojnih 
samoupravnih organizacijah in skupnostih ter v organih, ki opravljajo javni 
prevoz in prevoz za lastne potrebe. 

Sprememba 7. alinee drugega odstavka 159. člena pa je potrebna, ker je z 
notranjo kontrolo potrebno zagotoviti preventivne preglede vozil, ki se morajo 
redno izvajati in ne le občasne preglede. 

V zvezi s predlogom, ki ga je dal predstavnik Komiteja za promet in zve- 
ze Skupščine mesta Ljubljane na seji Odbora za družbenopolitični in komunal- 
ni sistem Zbora občin, da naj bi se voznik, ki ne odpelje vozila s parkirnega 
prostora, ko poteče čas parkiranja, kaznoval za prekršek z denarno kaznijo 
300 in ne le 100 dinarjev, kot je predlagano v 3. točki 176. člena, odgovarjamo 
naslednje. 

V predlogu zakona so kazenske sankcije razporejene po težini prekrška, 
tako da so pri tem upoštevane razporeditve, ki jih določa zvezni zakon. Po 
zveznem zakonu se z denarno kaznijo 300 din kaznuje tisti, ki ustavi ali par- 
kira vozilo na zaznamovanem prehodu za pešce, na prehodu čez cesto, čez že- 
lezniško ali tramvajsko progo, na križišču, v predoru, na mostu, podvozu ali 
nadvozu in tako dalje, torej tedaj, če ovira ali ogroža promet. Našteti pre- 
krški zveznega zakona so po težini prekrška prav gotovo veliko težji, saj gre 
v teh primerih za parkiranje na cesti oziroma vozišču, kot za prekršek, ki ga 
stori voznik s tem, če ob izteku časa, dovoljenega za parkiranje oziroma ustav- 
ljanje vozila, ne odpelje s prostora, rezerviranega za parkiranje ali ustavlja- 
nje. Menimo, da ob upoštevanju zveznih določb, mirujočega prometa na pro- 
storih, rezerviranih za parkiranje ali ustavljanje, ne moremo sankcionirati z 
enako kaznijo, kot je sankcionirano nepravilno parkiranje, oziroma ustavlja- 
nje na cesti oziroma vozišču. 

Na koncu bi vas opozoril še na to, da je v predlogu zakona, natisnjenem 
v Poročevalcu, veliko strojepisnih napak. Le nekatere izmed njih vplivajo tudi 
na vsebino. Tako se zadnja beseda prvega odstavka 28. člena pravilno glasi: 
»polprikolico«, v drugi vrsti 182. člena pa manjka rok, ki je dve leti. Vse osta- 
le napake pa bodo ustrezno opravljene. 

Poleg tega je besedilo v obrazložitvi 5. odstavka prvega stolpca na 33. 
strani napačno. Razlaga namreč besedilo 4. odstavka 163. člena. 

Danes smo dobili tudi amandma Zakonodajno-pravne komisije k 172. čle- 
nu, in sicer, da se dodasta 5. in 6. točka. Predlagatelj se je z amandmajem 
strinjal. 

Tovarišice in tovariši delegati! Predlagam, da sprejmete predlog zakona z 
amandmaji Zakonodajno-pravne komisije k 25. in 163., 172. členu in amand- 
maju Izvršnega sveta k 8. in 159. členu. Hvala lepa! 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Ertl! 
Predlog zakona je bil objavljen v prilogi XI. Poročevalca. Danes na klop 

ste dobili tudi amandmaje Izvršnega sveta. Obravnavala sta ga Odbor za druž- 
benopolitični in komunalni sistem in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta 
zboru poročala. Želita poročevalca besedo? (Ne.) 

Pismenih prijav za razpravo ni. Zeli kdo besedo? Prosim, besedo ima Da- 
vorin Škarabot, delegat iz Nove Gorice! 
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Davorin Škarabot: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Ne bi razpravljal o zakonu, ker ga podpiramo, bi pa opozoril na po- 
sledico, ki bo sledila uveljavitvi zakona. 

Gre za 125. člen zakona, ki govori o preizkusih vozil. Do sedaj je bilo takih 
preizkušenj in atestov razmeroma malo, temu ustrezno je bilo tudi majhno 
število pooblaščenih organizacij za njihovo izvajanje tega. V Sloveniji so tri take 
organizacije, i,n sicer v Mariboru, v Ljubljani in v Kopru. Ko smo obravnavali ta 
zakon, smo se skušali pozanimati, koliko bi bilo vozil, ki bi jih bilo potrebno 
atestirati. Ugotovili smo, da bi bile v glavnem to lahke prikolice, ki jih je po 
približnih podatkih na našem območju približno 5000. Samo po sebi se ponuja 
vprašanje, kdo bo to opravil? Gre predvsem za organizacijski vidik in, ali je 
mogoče, da samo tri organizacije to ustrezno izpeljejo. Tu gre za ogromno iz- 
gubo časa in ne nazadnje tudi za velike stroške, ki so s tem povezani. Zato smo 
sklenili vprašati predlagatelja, kako predvideva izvajanje tega dela zakona in 
katere organizacije združenega dela bo predsednik Republiškega komiteja za 
energetiko, industrijo in gradbeništvo, kot piše v zadnjem odstavku 125 člena, 
v soglasju z republiškim sekretarjem za notranje zadeve pooblastil za preizku- 
šanje lahkih priklopnikov. 

Hkrati smo tudi sklenili predlagati, da se v podzakonskih aktih opredeli, 
da bi bile lahko za preizkušanje lahkih priklopnikov pooblaščene organizacije 
za izvajanje tehničnih pregledov motornih in priklopnih vozil, seveda v pri- 
meru, da imajo ustrezne strokovne kadre in primerno opremo. V primeru, da 
taka širina ne bi bila sprejemljiva, potem predlagamo, da bi bila vsaj v vsaki 
regiji ena taka pooblaščena organizacija. Mislimo, da bi bil tako problem zelo 
učinkovito rešen. Hvala lepa! 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Besedo ima dr. Hermin Vidoz, 
delegat iz občine Radlje ob Dravi. 

Dr. Hermin Vidoz: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Zakon je sicer dober, vendar pa našo skupino delegatov moti člen, ki 
govori o traktoristih. Rečeno je, da pravico voziti traktor v cestnem prometu 
lahko pridobi oseba, ki je dopolnila starost 15 let, o čemer smo že razpravljali 
na tem mestu. In če natančno preberemo zakon, vidimo, da se sme na trak- 
torju poleg voznika voziti tudi druga oseba, če je v ta namen vgrajen sedež, 
za prevoz drugih oseb na priklopnem vozilu, ki ga vleče traktor, pa največ 
pet oseb, ki so potrebne za nakladanje ali razkladanje tovora. Zastavlja se torej 
vprašanje, ali more otrok — za mene je petnajstletnik še vedno otrok, kljub 
temu da mu damo status odraslega s tem, ko mu damo prometno dovoljenje 
— biti odgovoren za povzročeno materialno škodo ali za poškodbe ljudi, ki jih 
prevaža, če pride do nesreče. 

Poleg tega sem že sam videl traktorje, ki bi jih lahko uvrstili med delovne 
stroje, ker imajo na traktorski prikolici nameščen nakladalec hlodov, ki more 
naložiti tovor tudi za srednje težak kamion. Ne vem, če smo dovolj odgovorni, 
da dopustimo, da v bistvu otrok upravlja s takim strojem. 

Vrnil pa bi se še k 64. členu. Na tečajih prve pomoči že vrsto let učimo, 
naj se poškodovani v prometnih nesrečah ne prevažajo z osebnimi avtomobili, 
ker iz izkušenj drugih držav, ki so glede motorizacije pred nami, vemo, da se 
zdravstveno stanje ponesrečenega lahko bistveno poslabša ali pa ponesrečenec 
lahko celo umre, če ni bilo ustreznega prevoza. Pokojni profesor Derganc je 
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zatrjeval, da je bolje počakati s ponesrečencem, kot pa ga na silo prepeljati v 
najbližjo zdravstveno ustanovo. Vemo, da celo zdravnik na mestu nesreče 
včasih težko oceni, ali je nekdo lahko, srednje ali težko poškodovan, kaj šele 
laik! V zadnjem odstavku pa celo dopuščamo tistemu, ki je povzročil nesrečo 
in ki je koga poškodoval, da ga lahko odpelje s svojim vozilom. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Danilo 
Sbrizaj, delegat iz občine Ljubljana-Šiška. 

Danilo Sbrizaj: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Naša skupina delegatov zakon v celoti podpira, zato bi se omejil samo 
na nekatere pripombe, ki smo jih imeli ob razpravi o tem zakonu. 

Menimo, da z zakonom ni dovolj urejeno vprašanje mopedov, to je koles 
z motorjem, ker smo seznanjeni s tem, da imajo v drugih republikah tudi za te 
vrste motornih vozil mnogo bolj precizna določila in uzakonjene sankcije. Zato 
bi s tega mesta dal pobudo, da bi se morda v doglednem času z ustrezno do- 
polnitvijo tega zakona rešilo tudi to vprašanje. Zlasti v velikih mestih, kot je 
Ljubljana, je mopedov zelo veliko, ki poleg drugega povzročajo tudi velik 
hrup. Informirani smo, da imajo nekateri mladoletniki nameščne celo posebne 
naprave, da povzročajo večji hrup. Dobro bi bilo tudi to problematiko zakonsko 
urediti. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Ertl. 
Prosim! 

Tomaž Ertl: Glede atestiranja vozil je v zakonu določen prehodni 
rok dveh let in v tem času bi bilo treba seveda določiti tudi pooblaščene orga- 
nizacije. To so predvsem tiste, ki že sedaj dajejo ateste, poleg njih pa še ne- 
katere organizacije, ki so usposobljene za tehnične preglede in imajo tudi teh- 
nične možnosti, da bi izdajale te ateste, tako mislimo, da bi se to dalo urediti 
na ustrezen način. 

Glede tega pa, kaj vse se pojavlja na cesti kot priklopno vozilo, pa mi- 
slimo, da je povsem opravičeno, da v bodoče zahtevamo, da se opravi pregled, 
preden pride tako vozilo na cesto, kar zagotavlja osnovno varnost ne samo za 
tistega, ki upravlja tako vozilo, ampak tudi za tistega, ki tako vozilo na cesti 
srečuje. Često se dogaja, da tak priklopnik po svoje opleta po cesti, če ni 
ustrezno prirejen in priključen. 

Upravičeno je tudi opozorilo delegata, da s 15 leti voznik na traktorju 
seveda zelo težko odgovarja za vse posledice ob nesreči. Vendar je bilo tako 
določilo tudi v dosedanjem zakonu, zato ga nismo omenjali. Doslej pa pri- 
pomb k takemu določilu ni bilo. Seveda pa se na drugi strani postavlja vpra- 
šanje, kako kaznovati 17-letnega fantiča, ki misli biti v bodoče kmet in kako 
te stvari preprečevati. To se tudi najpogosteje dogaja izven ceste. Zato je vpra- 
šanje, ali to sankcionirati ali celo povsem prepovedati in določiti za to določeno 
kazen ali pa pustiti, tako kot je bilo sedaj v zakonu, in predvsem stremeti za 
tem, da se to določilo ne bi izrabljalo. 

V razpravah o zakonu je bilo glede mopedov več predlogov. En predlog 
je bil, da bi šli na redno registracijo koles z motorjem, drug predlog pa je bil, 
da bi bilo dovolj, če bi uvedli obvezen tehnični pregled. Potrdilo o obveznem 
tehničnem pregledu bi zadostovalo kot izkaz za to, da je moped v voznem 
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stanju, in za to, kdo je lastnik. Te pobude nismo mogli sprejeti, čeprav je bila 
zelo resno obravnavana. Mislimo namreč, da bi to glede na veliko število 
koles z motorji in predvsem zaradi zelo velikega pravnega prometa, to se 
pravi prehajanja lastnine teh vozil z enega lastnika na drugega, zahtevalo v 
občinskih organih posebno administracijo. Ob vseh prizadevanjih za zmanj- 
šanje administracije si najbrž tega v tem trenutku ne moremo privoščiti, zla- 
sti ne, ker mislimo, da bi korist tako obsežne administracije glede na končen 
rezultat ne bila adekvatna. Prav tako ni mogoče prenašati upravnih postopkov 
na delovno organizacijo, ki je pristojna za tehnične preglede, spričo tega, da 
ta nima nobenih možnosti ugotavljati, ali gre za pravega lastnika tega motor- 
nega vozila, ali pa je nekdo pripeljal ukradeno vozilo, dobil listek in se s tem 
lahko kjerkoli izkaže. Verjamem, da bi zelo koristilo celo naši operativi, če bi 
uvedli tako evidenco. Vendarle menimo, da družbeni strošek, ki bi ga v to vlo- 
žili, ne bi prinašal ustreznih koristi. Zato tudi ne predlagamo v tej zvezi no- 
benih sprememb. 

Kar zadeva nuđenje pomoči in prevoz ponesrečenca to ni obveznost, z za- 
konom je dana le možnost. O tem se je veliko razpravljalo. Celo v Inštitutu 
za sodno medicino smo se pogovarjali o tem, vendar je pomoč, ki jo lahko 
nekdo nudi na cesti, zelo težko prepovedati, čeprav se zavzemamo, da je mar- 
sikdaj odvisna od znanja, kako nuditi prvo pomoč poškodovancu ob prometni 
nezgodi. Včasih je težko, če gre za težkega ranjenca in človek ne ve, kako bi 
ravnal z njim, treba pa ga je odstraniti s ceste, ker lahko pride do še težjih 
posledic. Konkretnega predloga glede tega nimam. To so določila starega za- 
kona. Tudi če te določbe spremenimo, mislim, da v praksi ne bomo veliko 
spremenili, ker gre bolj za poznavanje, ali pa vzgojo udeležencev v prometu, 
kako se ravna v takih primerih, če do nesreče pride. Včasih tudi tisti, ki so 
najmanj poklicani, zelo hitijo s pomočjo, ki je lahko zelo škodljiva. Seveda, 
tudi če bi v zakonu to prepovedali, bomo takih dobrodelnežev imeli še zmeraj 
veliko. 

Predsednica Silva Jereb: Želi še kdo besedo? (Ne.) Zaključujem raz- 
pravo in prehajamo na glasovanje. 

Najprej bomo glasovali o amandmajih Zakonodajno-pravne komisije k 
25. in 163. členu predloga zakona, ki sta razvidna iz njenega poročila z dne 
14. januarja, in k 172. členu, ki je razviden iz njenega današnjega poročila. 
Tovariš Ertl je rekel, da se Izvršni svet s tem strinja. 

Če se z vsemi amandmaji Zakonodajno-pravne komisije strinjate, potem 
prosim, da o njih glasujete! Kdor je za, naj prosim glasuje! (57 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Amandmaje Zakonodajno-pravne komisije smo sprejeli z večino glasov. 
Zdaj bomo glasovali še o amandmajih Izvršnega sveta k 8. in 159. členu 

predloga zakona. Tovariš Ertl ju je obrazložil. Poročevalci se s temi amand- 
maji strinjajo in Zakonodajno-pravna komisija tudi. Kdor je za ta dva amand- 
maja Izvršnega sveta, naj prosim glasuje! (54 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Z večino glasov smo sprejeli tudi ta dva amandmaja. 
Prehajamo na glasovanje o predlogu zakona v celoti. Kdor je za, naj pro- 

sim glasuje! (55 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(En delegat.) 

Ugotavljam, da smo z večino glasov sprejeli predlog zakona v celoti. 
19* 
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Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih razmerjih. 

V obravnavo ga je predložil Izvršni svet, ki je za svojo predstavnico do- 
ločil tovarišico Eriko Peterca, pomočnico predsednice Republiškega komiteja 
za varstvo okolja in urejanje prostora. Prosim jo, da povzame besedo! 

Erika Peterca: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Ko so zbori Skupščine SR Slovenije dne 1. 7. 1981 obravnavali osnutek za- 
kona o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih razmerjih, so spre- 
jeli sklep, da se sklepanje o osnutku zakona odloži in predlagatelju naloži, naj 
pripravi dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev zakona. Pri tem naj zlasti 
opredeli temeljna načela za urejanje stanovanjskih razmerij in v celoti upo- 
števa samoupravne družbenoekonomske odnose, opredeljene v zakonu o sta- 
novanjskem gospodarstvu, ki zadevajo pridobitev stanovanjske pravice, dodeli- 
tev in uporabo stanovanja, sklenitev stanovanjskega razmerja in njegovo pre- 
nehanje in zagotovi prevladujoč vpliv delavcev v samoupravnih organizaci- 
jah in skupnostih, ki združujejo sredstva za stanovanjsko izgradnjo, pri raz- 
polaganju s temi sredstvi in stanovanji v družbeni lastnini. 

Prouči naj, ali je potrebno v zakonu opredeliti pravico do vselitve kot po- 
sebno pravico, oceni, ali kaže zakonsko zaostrovati pogoje za pridobitev in 
ohranjanje stanovanjske pravice skladno z ustavno pravico vsakega občana 
do stanovanja in opredeli specifičnost upravičenosti oseb pri uporabi prostorov 
v domovih za ostarele. Zakon naj zagotovi enotne temelje stanovanjskih raz- 
merij ter pravno varnost imetnika stanovanjske pravice, pri tem pa omogoči, 
da samoupravne organizacije in skupnosti s svojimi akti urejajo specifične po- 
trebe v okviru enotnega sistema in ustavno ter zakonsko zagotovljenih pravic 
občanov. 

Ker so bile z osnutkom predlagane številne spremembe določb veljavnega 
zakona, je bil sprejet sklep, da naj predlagatelj pri nadaljnji izdelavi zakona 
pripravi prečiščeno besedilo zakona, kar bo omogočilo delegatom, da laže pro- 
učijo vsebino posameznih sprememb in doponitev zakona z vidika celotnega 
zakona. 

Ob upoštevanju razprav v zborih Skupščine SR Slovenije in delovnih teles 
Skupščine je predlagatelj pripravil nov osnutek zakona v integralnem besedilu, 
v katerem je upošteval samoupravne družbenoekonomske odnose, opredeljene 
z zakonom o stanovanjskem gospodarstvu in razčistil določena vprašanja v 
zvezi s pridobitvijo stanovanjske pravice, dodelitvijo stanovanj ter vprašanja 
v zvezi s prenehanjem stanovanjskega razmerja oseb, ki so se nastanile v do- 
movih za ostarele z namenom stalnega prebivanja. 

Predloženo besedilo osnutka ne zaostruje pogojev za pridobitev in ohra- 
njanje stanovanjske pravice in so vsi odnosi, ki izvirajo iz stanovanjske pravice, 
urejeni na samoupravni podlagi. Stanovanjska pravica temelji predvsem na 
tekočem in minulem delu, ima pa tudi pomembne značilnosti vzajemnosti in 
solidarnosti. 

Stanovanjska pravica se pridobi le na stanovanju v družbeni lastnini. V 
stanovanjih, ki so v zasebni lasti, lahko pridobijo občani pravico do uporabe 
stanovanja. Osnutek zakona zato razmejuje stanovanjsko pravico od pravice 
uporabe stanovanja v zasebni lasti občana. Osnutek odpravlja nejasnosti v 
zvezi s pridobitvijo stanovanjske pravice, pravico do vselitve in z nastankom 
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stanovanjskega razmerja. Stanovanjsko pravico pridobi občan v stanovanju v 
družbeni lastnini na podlagi pravnomočne odločbe o dodelitvi stanovanja in ko 
podpiše izjavo, da bo uporabljal stanovanje v družbeni lastnini v skladu s sa- 
moupravnimi akti skupnosti stanovalcev. Pred vročitvijo odločbe o dodelitvi 
stanovanja vplača stanovalec sredstva lastne udeležbe po predpisih o stanovanj- 
skem gospodarstvu. 

Stanovanjsko razmerje med občanom, ki je pridobil stanovanjsko pravico 
na stanovanju v družbeni lastnini, s stanodajalcem ter skupnostjo stanovalcev 
nastane z dnem, ko se vseli v stanovanje. 

Pravico do uporabe stanovanja v družinski stanovanjski hiši oziroma na 
stanovanju, ki je v posameznem delu v lasti občana, pridobi občan na podlagi 
stanovanjske pogodbe, ki jo sklene z lastnikom. Stanovanjsko razmerje med 
občanom, ki je pridobil pravico do uporabe stanovanja v družinski stanovanj- 
ski hiši oziroma na stanovanju v posameznem delu stavbe v lasti občana in 
lastnikom hiše oziroma stanovanja, nastane z dnem vselitve na podlagi sta- 
novanjske pogodbe. 

Dosedanja določba, da se štejejo za uporabnike stanovanja tudi tisti, ki 
najmanj dve leti živijo z imetnikom stanovanjske pravice v ekonomski skup- 
nosti, je zaradi izigravanja te določbe v osnutku izpadla. Osnutek daje defini- 
cijo, kdo se šteje za uporabnika stanovanja poleg imetnika stanovanjske pra- 
vice. Uporabniki stanovanja, ki so najmanj dve leti živeli z imetnikom stano- 
vanjske pravice, preden je nehal uporabljati stanovanje, obdržijo pravico upo- 
rabljati stanovanje. To pa ne velja v primeru, če je bilo imetniku stanovanjske 
pravice v skladu s samoupravnimi splošnimi akti stanodajalca dodeljeno drugo 
primerno stanovanje zanj in za druge uporabnike in v primeru, če je imetnik 
stanovanjske pravice zgradil ali kupil družinsko stanovanjsko hišo ali stano- 
vanje in se vanj vselil, če je to stanovanje primerno zanj in za uporabnike. 

Predlagatelj je v celoti upošteval pripombe delovnih teles Skupščine, da 
se domovi za ostarele ne štejejo za stanovanja, ker se na teh prostorih ne more 
pridobiti stanovanjska pravica. Osnutek pa še določa, da stanodajalec lahko 
odpove stanovanjsko razmerje imetniku stanovanjske pravice, ki se je nasta- 
nil v domu za ostarele z namenom stalnega bivanja, glede na pripombe, da 
so ta stanovanja pogosto ostajala daljši čas prazna, ali pa so z njimi razpolagali 
svojci imetnika stanovanjske pravice in ne stanodajalec. 

V zvezi s stališčem zborov Skupščine, da naj predlagatelj oceni, ali je po- 
trebno problematiko prostorov, ki se uporabljajo za počitek ali oddih, urejati 
s tem zakonom in v primeru, da se pokaže potreba, opredeli kateri prostori, 
ki se uporabljajo za počitek ali oddih, se štejejo za stanovanja, je predlagatelj 
poskušal pripraviti analizo stanja. Pri tem so se ob vprašanju, kdaj se prostori 
za počitek ali oddih štejejo za stanovanje, odprla še druga vprašanja, ki še niso 
ustrezno urejena v SR Sloveniji, pa tudi vprašanje maksimuma lastninske pra- 
vice na prostorih za počitek ali oddih, kakor tudi vprašanje obsega lastninske 
pravice na stanovanjih. 

Predlagatelj ni uspel pripraviti celovitega pregleda stanja in bo mogoče 
pripraviti tako analizo šele po obdelavi podatkov iz popisa prebivalstva v letu 
1981. Probematiko v zvezi s prostori, ki se uporabljajo za počitek ali oddih, bo 
predlagatelj skupaj z zbranimi podatki predložil v obravnavo Republiškemu 
svetu za vprašanja družbene ureditve in na podlagi stališča tega sveta do- 
polnil besedilo v predlogu zakona ali predlagal, da se izda poseben zakon. 
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Nove so določbe o dodeljevanju stanovanj, ki opredeljujejo razpolagalno 
pravico glede družbenih stanovanj. Izveden je koncept, da so delavci dolžni 
sprejeti splošni akt o dodelitvi stanovanj v družbeni lastnini, s katerim do- 
ločijo zlasti osnove in merila za prednostni red, po katerem se dodelijo sta- 
novanja. 

Zoper prednostni vrstni red lahko vloži ugovor vsak, kdor meni, da je 
kršen njegov interes. Na ta način se bodo sporni primeri reševali pred izdajo 
odločbe o dodelitvi stanovanja. 

V poglavju o dodeljevanju stanovanj so tudi določbe o pravici do za- 
časne uporabe stanovanja, ki jo pridobijo nosilci družbenih funkcij in osebe, 
ki opravljajo službeno dolžnost oziroma dela v hiši, v kateri je stanovanje. Na 
teh prostorih se ne pridobi stanovanjska pravica. 

Tudi določbe o prenehanju stanovanjske pravice temeljijo na stališču, da 
stanovanjska pravica izhaja iz pravice dela z družbenimi sredstvi ter vzajem- 
nosti in solidarnosti. Zato lahko stanodajalec imetniku stanovanjske pravice 
odpove stanovanjsko razmerje le ob pogojih, ki jih določa zakon. Zakon obrav- 
nava imetnika stanovanjske pravice kot neposrednega upravljalca v stanovanj- 
ski hiši v družbeni lastnini. Zato se mu stanovanjsko razmerje lahko odpove, 
če uporablja stanovanje v nasprotju s samoupravnimi splošnimi akti stano- 
dajalcev in stanovanjske skupnosti. Če je dobil imetnik stanovanjske pravice 
stanovanje od organizacije združenega dela ali stanodajalca in mu preneha 
delovno razmerje v tej organizaciji združenega dela po lastni izjavi ali zaradi 
obsodbe za kaznivo dejanje, mu stanodajalec ne more odpovedati stanovanj- 
skega razmerja, če je dopolnil 10 let delovne dobe, ali krajšo delovno dobo, do- 
ločeno s samoupravnim splošnim aktom stanodajalca. Predlagatelj je pri tej 
določbi upošteval mnenje ustavnega sodišča SR Slovenije, da pomeni vezanje 
stanovanjske pravice na določeno delovno dobo delavca pri stanodajalcu, od- 
visnost delavcev od konkretne organizacije združenega dela, s čimer se odpira 
vprašanje posega v ustavno zagotovljeno pravico do svobodne izbire zaposlitve. 

Določbe o podstanovalskih razmerjih so bistveno dopolnjene. Podstano- 
valsko razmerje se lahko sklene samo za posamezne stanovanjske prostore, pri 
čemer mora imetnik stanovanjske pravice podstanovalcu zagotoviti ustrezne 
higienske in druge življenjske pogoje. Za sklenitev podstanovalske pogodbe 
mora imetnik stanovanjske pravice pridobiti soglasje stanodajalca. Občinske 
skupščine so dolžne z odlokom predpisati način in pogoje za oddajanje stano- 
vanjskih prostorov v podnajem. 

Ob razpravi o novem osnutku zakona v delovnih telesih Skupščine predla- 
gatelj meni, da bo večino pripomb lahko ustrezno vgradil v predlog zakona. 
V razpravah je bilo izraženo mnenje, da je potrebno dopolniti določbo, ki opre- 
deljuje pravico stanodajalca, da lahko odpove stanovanjsko razmerje imetniku 
stanovanjske pravice, ki se je nastanil v domu za ostarele z namenom stalnega 
bivanja. Po nekaterih predlogih naj bi to dejstvo ugotovil organ, pristojen za 
socialno skrbstvo, v soglasju z imetnikom stanovanjske pravice. Predlagano je 
tudi bilo, naj bi imetniku stanovanjske pravice, ki se je tej pravici odpovedal 
in se preselil v dom za ostarele, bilo omogočeno, da lahko zapusti dom za osta- 
rele in ponovno pridobi stanovanjsko pravico, in sicer tako, da ga samouprav- 
na stanovanjska skupnost uvrsti v prednostni red upravičencev do stanovanj, 
ki so zgrajena s pomočjo sredstev za solidarnostno graditev stanovanj. Te pred- 
loge bo predlagatelj proučil in ustrezno vgradil v predlog zakona. 
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Odbori so razpravljali tudi o predlogu Skupnosti socialnega varstva, da 
bi bilo smotrno v stanovanjskih hišah nameniti hišniška stanovanja, pa tudi 
druga stanovanja ter skupne prostore in še druge neizrabljene prostore za 
vzgojno-varstvene namene, kar naj se odrazi v zakonu. V odborih je prevla- * 
dalo stališče, da je treba ta vprašanja reševati s samoupravnim sporazumeva- 
njem in družbenim dogovarjanjem, zlasti v procesu družbenega planiranja. 
Tudi to vprašanje bo predlagatelj ponovno proučil s tem, da pa ne bi bilo 
kršeno načelno izhodišče, da je v primerih, ko se stanovanja trajno preurejajo 
za te namene, potrebno ta stanovanja nadomestiti z drugimi stanovanji. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga, da sprejmete osnutek za- 
kona o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih razmerjih, skupaj s 
pripombami in predlogi delovnih teles ter današnje razprave. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Osnutek zakona je bil objav- 
ljen v Poročevalcu št. 22. Danes ste prejeli na klop še mnenja in stališča Sveta 
za družbenopolitični sistem pri Predsedstvu Republiške konference SZDL. 

Osnutek zakona so obravnavali Odbor za družbenopolitični in komunalni 
sistem, Odbor za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo 
okolja, Komisija za pravosodje, Komisija za volitve, imenovanja in admini- 
strativne zadeve in Zakonodajno-pravna komisija, ki so zboru pismeno poročali. 

Želijo poročevalci besedo? (Ne.) 
Danes na klop ste dobili tudi predlog stališč Družbenopolitičnega zbora, 

ki obravnava ta akt v skladu z 72. členom poslovnika Skupščine tako, da o 
njem daje pristojnim zborom svoja stališča. 

Med tem smo dobili pismeno sporočilo, da je Družbenopolitični zbor svoja 
stališča dopolnil. V 4. točki govori Družbenopolitični zbor o spornih razmerjih, 
ki so nastala v zvezi z uporabo solidarnostnih stanovanj mladih družin. Po no- 
vem zakonu namreč mlade družine v celoti ne sodijo več v to kategorijo. Zad- 
nji stavek 4. točke stališč se spremeni tako, da se glasi: »Stanovanjske skup- 
nosti naj se skupaj z organizacijami združenega dela in delovnimi skupnostmi 
ter drugimi zainteresiranimi družbenimi dejavniki sporazumejo in dogovorijo, 
na kakšen način in v kakšnem roku bo mogoče rešiti s pogodbami urejena raz- 
merja oziroma stanovanjske probleme teh družin«. 

Predlagam, da prekinemo to točko dnevnega reda in da zaključimo 3. 
točko dnevnega reda, to je uresničevanje investicijske politike, ker je 
delegatska skupina končala svoje delo. 

Besedo ima predstavnik skupine tovariš Albin Levičnik. 

Albin Levičnik: Tovarišice in tovariši delegati! Medzborovska sku- 
pina, ki je bila imenovana, da pozorno spremlja razpravo pri 3. točki dnev- 
nega reda, to je uresničevanje investicijske politike, je v največji možni meri 
upoštevala pripombe in predloge delegatov in dopolnila predlog sklepa. Pred- 
vsem smo ponovno poudarili, da je naloga ne le bank, ampak tudi Službe 
družbenega knjigovodstva oziroma njenih enot, da sprotno spremljajo izvaja- 
nje te politike. To nalogo prevzema in jo mora prevzeti tudi SDK, ne samo 
poslovne banke, ker gre velik del sredstev prek te službe. 

Za tisto, kar pa ni posebej poudarjeno v teh sklepih, je v 5. točki zadol- 
žitev, da se upoštevajo tudi stališča in mnenja odborov. Tam pa so tudi zajete 
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naloge in stališča, ki so bila poudarjena s strani delegatov o tej točki na tem 
zboru. Hvala lepa! 

Predsednica Silva Jereb: Odrejam pol ure odmora. 

(Seja zbora je bila prekinjena ob 11.45 in se je nadaljevala ob 12.20.) 

Predsednica Silva Jereb: Tovarišice in tovariši! Nadaljujemo z 
delom, in sicer z razpravo k 7. točki dnevnega reda, to je k osnutku 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih razmerjih. 

Besedo ima tovarišica Zofka Stojanovič, predsednica Skupnosti socialnega 
varstva Slovenije. Prosim! 

Zofka Stojanovič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Glede na to, da je skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije 
razpravljala in tudi že sprejemala osnutek zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o stanovanjskih razmerjih, želim posredovati tudi pripombe in 
predloge s te seje skupščine in vas seznaniti z nekaterimi predlogi, ki jih je 
skupščina sprejela. Skupščina je zasedala 12. januarja 1982. leta in sprejela 
osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih razmerjih 
in dala ob tem tudi še naslednje načelne dopolnitve ter predloge. 

1. Zakon o stanovanjskem gospodarstvu v 37. členu določa, da se za iz- 
gradnjo domov upokojencev uporabljajo tudi sredstva solidarnosti, v 100. členu 
tega zakona pa se določa, da se za obračun amortizacije za bivalne prostore v 
domovih upokojencev uporabljajo določbe tega zakona. Iz določb zakona o 
stanovanjskem gospodarstvu izhaja, da so bili splošni socialni zavodi — pod 
tem pojmujemo domove upokojencev — pojmovani kot stanovanjski prostor. 
Predlog za dopolnitev osnutka tega zakona utemeljujemo tudi s tem, da se sta- 
novanja v domovih upokojencev opredeljujejo kot stanovanja posebne vrste 
in da so bila za gradnjo domov upokojencev 70 odstotno zagotovljena sredstva 
iz stanovanjskih sredstev upokojencev, ki so se na občinskih konferencah dele- 
gatov Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja odločali, da svoja 
stanovanjska sredstva namenijo za gradnjo teh domov. Ta predlog utemelju- 
jemo tudi tem, da se oskrbovanci, ki se odločajo za bivanje v domovih upo- 
kojencev, kar v 95 % ne vračajo več v svoja prvotna stanovanja, do katerih 
imajo sicer stanovanjsko pravico. To pomeni, da oskrbovanci v domovih upo- 
kojencev dejansko stanujejo in bi lahko pridobili tudi stanovanjsko pravico v 
teh domovih, in sicer za prostor, v katerem stanujejo in tistih skupnih prosto- 
rih, ki spadajo v normalni stanovanjski standard. S tem bi stanovalci v do- 
movih upokojencev v primerih, da so domovi opredeljeni kot stanovanja po- 
sebne vrste, imeli pravico tudi do subvencioniranja stanarine, seveda ob po- 
gojih in kriterijih, ki so sicer uveljavljeni v stanovanjskih skupnostih za druge 
občane. 

Naslednja pripomba je bila dana k 62. členu osnutka zakona, ki po mnenju 
delegatov skupščine Skupnosti socialnega varstva Slovenije ne rešuje vpra- 
šanja, kje bo imel oskrbovanec zagotovljeno stanovanjsko pravico, če se tej 
pravici odpove in odide v dom upokojencev. Po določbi 4. člena tega osnutka pa 
seveda v domu upokojencev ne pridobi pravice do trajne uporabe stanovanja. 
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To so bile načelne pripombe k tem osnutku zakona, na osnovah teh na- 
čelnih pripomb pa so se izoblikovale v skupščini tudi konkretne pripombe 
za spremembo osnutka. Prva konkretna pripomba se glasi: zakon naj bi omo- 
gočil opredelitev stanovanjskih in skupnih prostorov, torej stanovanjskih pro- 
storov v domovih upokojencev kot stanovanj posebne vrste«. 

Tako naj bi se v 2. odstavku 2. člena črtale tudi besede: »domovi za osta- 
rele občane in domovi za telesno prizadete osebe« ter bi se to nadomestilo z 
besedami: »zavodi za usposabljanje« ker tudi po drugih predpisih ne uporab- 
ljamo te terminologije. Prav tako naj bi se za 2. točko dodala nova 3. točka, 
ki bi se glasila: »Bivalni prostori v splošnih in posebnih socialnih zavodih so 
skupna stanovanja posebne vrste, ki se vključujejo v družbenoekonomska raz~ 
merja na področju stanovanjskega gospodarstva v skladu s samoupravnimi 
splošnimi akti stanovanjske skupnosti.« 

Predložena je bila tudi načelna pripomba glede tega, da bi zakon omogočil 
spreminjanje stanovanjskih in skupnih prostorov za širšo družbeno namemb- 
nost, ki bi jo določili sami stanovalci, in sicer brez obveznosti pridobitve novih 
stanovanjskih prostorov. 

Taka rešitev bi omogočila spreminjanje stanovanj in skupnih prostorov za 
potrebe vzgojnovarstvenih dejavnosti in za druge skupne socialne potrebe sta- 
novalcev v stanovanjih. Predlagamo konkretizacijo 4. odstavka 17. člena, da se 
torej to oblikuje tako, da bi se pri sprejemanju tega predloga resnično upo- 
števale številne socialne in druge potrebe v stanovanjskih prostorih. Če se to 
obravnava, kot da so to razširjene potrebe stanovalcev, zlasti družin, bi se v 
tem primeru izognili načelu, da je treba v tem primeru tudi nadomestiti sta- 
novanje oziroma da se to ne šteje, kot da je to sprememba v poslovne prostore. 

Bilo je predloženih še vrsto pripomb, vendar menim, da so te najpomemb- 
nejše. O nekaterih smo se s predlagateljem uskladili v postopku sprejemanja 
osnutku zakona. Če bo razprava v zborih potekala drugače, v nasprotju s temi 
predlogi in pripombami, ki jih je imela skupščina Skupnosti socialnega varstva, 
je do predloga zakona še dovolj časa in možnosti, da bi se uskladili in da ka- 
sneje pri sprejemanju predloga zakona ne bi prihajalo do večjih neusklajenosti. 
Hvala lepa! 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Martin Bud- 
kovič, delegat iz občine Grosuplje. 

Martin Budkovič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Skupina delegatov Zbora občin Skupščine občine Grosuplje je na svoji 
seji dne 25. 1. 1982 razpravljala tudi o osnutku zakona o spremembah in do- 
polnitvah zakona o stanovanjskih razmerjih. Med razpravo so delegati ugo- 
tovili, da osnutek zakona rešuje poglavitna vprašanja, da pa še vedno niso 
jasna nekatera vprašanja s področja stanovanjskih razmerij. V razpravi so bile 
dane naslednje pripombe. 

K 4. členu: 2. odstavek med drugim določa, da se za stanovanje ne štejejo 
prostori, ki se v sezoni ali od časa do časa uporabljajo za počitek in oddih. De- 
legati so mnenja, da se nekatere počitniške hišice lahko obravnavajo kot sta- 
novanje, ker se tudi uporabljajo v te namene. Zato je nujno izdelati kriterije, 
kaj se obravnava za počitniško hišico in kdaj se lahko obravnava počitniško 
hišico kot stanovanje. 
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K 10. členu: V zvezi z določilom tega člena, da pridobi občan stanovanjsko 
pravico na stanovanju v družbeni lastnini na podlagi pravnomočne odločbe o 
dodelitvi stanovanja in ko podpiše izjavo, da bo uporabljal stanovanje v druž- 
beni lastnini v skladu s samoupravnimi splošnimi akti skupnosti stanovalcev, 
so se pojavile nejasnosti. Nastala so vprašanja o pridobitvi stanovanjske pravice 
na stanovanjih v družbeni lastnini, kjer še ni ustanovljena skupnost stanoval- 
cev in še niso sprejeti samoupravni akti. Delegati so predlagali, da zakon določi, 
da se v takih primerih pridobi stanovanjsko pravico na podlagi pravnomočne 
odločbe, določi pa naj se rok, v kolikšnem času po vselitvi v stanovanje in po 
sprejemu samoupravnih aktov podpiše občan izjavo o uporabi stanovanja v 
skladu s samoupravnimi akti. 

K 15. členu: Delegati menijo, da naj bo imetnik stanovanjske pravice na 
istem stanovanju le ena oseba, zato se varianta črta. Pripominjajo, da gre v pri- 
meru združevanja sredstev različnih organizacij združenega dela ali delovnih 
skupnosti le za kreditni odnos med organizacijami združenega dela ali delovnimi 
skupnostmi, ne pa za solastnino nad stanovanjem. 

K 54. členu: Delegati se strinjajo, da mora imetnik stanovanjske pravice do- 
staviti pismeno odpoved stanovanjskega razmerja stanodajalcu prvega v mesecu, 
odpovedni rok pa poteka zadnji dan v mesecu, v katerem je bila dana od- 
poved. Pripominjajo pa, naj se določi odpovedni rok, če se pismena odpoved 
predloži stanodajalcu kakšen drug dan v mesecu. 

K 62. členu: Glede na določilo, da imetniku stanovanjske pravice, ki se je 
naselil v domu za ostarele oziroma v domu za telesno prizadete osebe, lahko 
odpove stanodajalec stanovanjsko razmerje v primeru, če je iz okoliščin raz- 
vidno, da se je imetnik stanovanjske pravice nastanil v domu z namenom stal- 
nega bivanja, se je pojavilo vprašanje, kako dejansko ugotoviti namen stal- 
nega bivanja v domu. Delegati ugotavljajo, naj bi namen stalnega bivanja v 
domu ugotavljal občinski upravni organ, pristojen za socialno skrbstvo. 

K 69. členu: Delegati predlagajo, da se črta varianta. Menimo, da je so- 
glasje stanodajalca v primeru sklenitve podstanovalske pogodbe potrebno. 
Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Besedo ima tovariš Stane Volk iz občine 
Litija. 

Stane Volk: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Na podlagi razprave, ki smo jo izvedli v okviru občinske konference SZDL in 
občinskega sindikalnega sveta, naša delegacija podpira osnutek tega zakona, 
daje pa nekatere pripombe k posameznim členom. 

K 10. členu predlagamo, da naj se prvi odstavek glasi: »Občan pridobi 
stanovanjsko pravico na stanovanju v družbeni lastnini na podlagi pravno- 
močne odločbe o dodelitvi stanovanja in ko podpiše izjavo, da bo uporabljal 
stanovanje v skladu s samoupravnimi splošnimi akti stanodajalca in skupnosti 
stanovalcev, če ni v tem zakonu drugače določeno.« 

Drugi odstavek naj se glasi: »Pred vročitvijo odločbe o dodelitvi stano- 
vanja morajo podpisati pogodbo o finančni udeležbi v skladu s predpisi o sta- 
novanjskem gospodarstvu in plačati finančno udeležbo v skladu z določili 
pogodbe.« 

V 26. členu bi se drugi odstavek moral pravilno glasiti: »Imetnik stano- 
vanjske pravice mora uporabljati stanovanje na tak način, da drugih imetnikov 



68. seja 
299 

stanovanjske pravice, uporabnikov stanovanja in drugih stanovalcev ne ovira 
pri mirni uporabi njihovih stanovanjskih prostorov m skupnih prostorov « 

K 30. členu naj bi dodali: »Imetnik stanovanjske pravice mora plačati sta- 
narino in druge obveznosti po predpisih o stanovanjskem gospodarstvu od dne- 
va, ko mu je bila vročena odločba o dodelitvi stanovanja oziroma od dneva, ko 
bi se lahko dejansko vselil v stanovanje.« _ 

V 39. členu naj se tretji odstavek glasi: »Pravico do začasne uporabe s a- 
novanja pridobi oseba iz prvega in drugega odstavka tega člena, ko sklene s 
stanodajalcem pogodbo o uporabi stanovanja, v kateri mora biti določeno, da 
pravica do začasne uporabe stanovanja traja le toliko časa, dokler oseba oprav- 
lja funkcijo iz prvega in drugega odstavka tega člena.« 

V 49. členu predlagamo, da se zadnji stavek četrtega odstavka crta. 
V 52. členu naj se drugi odstavek glasi: 
»Ce zavezanec iz prejšnjega odstavka ne izvrši popravila v primernem 

roku, lahko imetnik stanovanjske pravice izvrši tako popravilo sam na stroske 
zavezanca«. 

Tretji odstavek naj bi se glasil: »Imetnik stanovanjske pravice mora iz 
vršiti popravilo, če je neodložljivo, da se zavaruje življenje ali zdravje stano- 
valcev ali stanovanja ali opreme v njem pred večjo škodo.« 

K 54. členu, v drugem odstavku predlagamo, da mora imetnik stanovanj- 
ske pravice pismeno odpoved stanovanjskega razmerja dostaviti stanodajalcu 
prvega v mesecu, odpovedni rok pa poteče zadnjega dne v mesecu. Ce imetni 
stanovanjske pravice dostavi pismeno odpoved stanodajalca kakšen drug dan 
v mesecu, poteče odpovedni rok zadnji dan v naslednjem mesecu. 

62. člen naj se glasi: »Imetniku stanovanjske pravice, ki se nastani v domu 
za ostarele oziroma v domu za telesno prizadete osebe, ni mogoče odpovedati 
stanovanjskega razmerja. Imetnik stanovanjske pravice lahko v primeru iz 
prvega odstavka tega člena odpove stanovanjsko razmerje, vendar le v soglasju 
s skrbnikom oziroma občinskim organom, pristojnim za socialno skrbstvo.« 

K 69. členu pa predlagamo, da se sprejme besedilo, vključno z drugim od- 
stavkom, torej brez variante. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Besedo ima tovarišica Marija 
Fedran iz občine Ljubljana-Moste-Polje! 

Marija Fedran: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Delegati skupine delegatov za delegiranje v Zbor občin in v Zbor zdru- 
ženega dela Skupščine SR Slovenije smo na svoji seji obravnavali osnutek za- 
kona o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih razmerjih in spre- 
jeli naslednje pripombe. 

Glede izhodišča, da je stanovanjska pravica trajna, menimo, da mora za- 
kon omogočiti občanu uveljaviti to pravico, da pa je potrebno z vidika racio- 
nalne uporabe stanovanjskih površin tudi stanodajalcu omogočiti tak vpliv, da 
bi ali v okviru določil o zamenjavi stanovanj ali v določilu o prenehanju stano- 
vanjskega razmerja imel pravico do ponovnega dodeljevanja stanovanja ti- 
stemu imetniku stanovanjske pravice, kateremu dodeljeno stanovanje ne ustre- 
za glede na spremenjene družinske in druge okoliščine (zmanjšanje števila 
članov družine, razveze zakonske zveze in podobno). 

S predlaganim pristopom bi stanodajalci vsekakor pridobili več možnosti 
za reševanje stanovanjskih problemov svojih delavcev, pridobili pa bi tudi tisti 



300 Zbor občin 

mlajši delavci, ki jim v času razvoja družine ni mogoče dodeliti ustreznih sta- 
novanj, ker so ta dodeljena v trajno uporabo delavcem, ki pa tako velikih po- 
gosto v času pred upokojitvijo ne potrebujejo več. 

Stališča vlaganj sredstev v nova stanovanja bi bilo v takšnih primerih 
mnogo ceneje kupiti nova manjša stanovanja, kot pa vedno kupovati le večja 
ob vse večjem razkoraku med razpoložljivimi sredstvi in potrebami. Na ta na- 
čin ne bi bile kršene ustavne in tudi ne pravice iz minulega dela. 

K 4. členu, točka 1: Zakonodajalec naj se opredeli glede barak, v katerih 
stanujejo družine. 

K 4. členu, točka 2. K.dor biva v samskem domu, je začasno prijavljen in 
ne more uveljavljati pravice do stanovanjskega kredita pri banki za rešitev 
svojega problema. Predlaga se, da se ustrezni pravilniki banke dopolnijo ter 
da se status samskih domov drugače opredeli v zakonu. 

K 4. členu, točka 3: Bolj široko je potrebno opredeliti določila o vikendih 
s posebnim zakonom. 

K 5. členu. Trajanje življenjske skupnosti naj se uskladi z zakonom o za- 
konski zvezi in družinskih razmerjih. 

K 14. členu. Ce je katero izmed stanovanj lastniško in primerno, naj se 
družbeno stanovanje sprosti. 

K 15. členu. Varianta, da bi bila lahko oba zakonca imetnika stanovanjske 
pravice, ni sprejemljiva. Predlagana rešitev bi odnose ob razvezi zakonske 
zveze preveč zapletla, ker bi dvojna stanovanjska pravica morala izhajati iz 
dvolastništva na stanovanju, to pa pomeni, da bi zakonec, ki bi ob razvezi ostal 
še nadalje imetnik stanovanjske pravice, moral preskrbeti drugemu zakoncu 
najpotrebnejše prostore, poleg tega pa še urediti odkup polovice stanovanja. 
Menimo, da varianta ustvarja sostanovalsko razmerje. 

K 16. členu: Določiti je treba, koliko časa trajajoča življenjska skupnost z 
imetnikom stanovanjske pravice ima enake pravne posledice kot zakonska 
zveza. Predlagamo rok najmanj 2 leti. 

K 17. členu. Opredeliti je treba, kdo je dolžan zagotoviti najnujnejše pro- 
store ob razvezi zakonca. To naj bo drugi zakonec. Ta obveznost ne more biti 
družbena. 

K 22. členu: Trajna pravica uporabe stanovanja mora biti zagotovljena. * 
Dana pa mora biti tudi možnost, da stanodajalec predlaga zamenjavo stano- 
vanja. 

K 32. členu. Prevzem stanovanja se opravi ob navzočnosti predstavnikov 
hišnega sveta, stanodajalca in imetnika stanovanjske pravice. 

K 37;.členu- Postopek ugovora na vrstni red za dodelitev stanovanja naj 
se zaključi v delovni organizaciji. Ugovor na odločbo za dodelitev stanovanja 
pa se lahko vloži pri posebnem sodišču združenega dela. 

K 40. členu. Predlagamo nov odstavek, ki naj opredeli pravico do začasne 
uporabe stanovanj iz prvega odstavka. Ta pravica naj bi se pod določenimi 
pogoji podaljševala oziroma prenehala. 

K 44. členu: Ta člen določa obveznost stanodajalca za plačilo stroškov ne- 
vseljenega stanovanja po treh mesecih. To je potrebno drugače opredeliti. 44. 
člen zahteva obvezno dodelitev praznega stanovanja, v točki 3. pa naj ne bo 
opredeljena nikakršna drugačna obveznost plačila vseh stroškov, kot so de- 
janski od prvega dne, ko bi se moralo stanovanje dodeliti. To naj bo sankcio- 
nirano tudi v 2. točki 93. člena. Predlagamo pa, da se ta člen razširi tako, da 
bi ustrezno opredelil naslednje specifičnosti: prazna stanovanja, ki jih kupu- 
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jejo organizacije za urejanje zemljišč za nadomestilo rušenih stanovanj, mala 
stanovanja, ki jih delovne organizacije ne dodelijo delavcem, da bi na njih 
pridobili stanovanjsko pravico, temveč z napotnico za uporabo samske sobe. 

K 46. členu: V zvezi z drugim odstavkom predlagamo, da zakonodajalec 
oceni status imetnikov stanovanjske pravice, ki so to pravico pridobili na sta- 
novanju v lasti občana z odločbo občinskih organov. 

K 47. členu: Enako pripombo kot k 32. členu predlagamo tudi v tem členu. 
Izročitev stanovanja imetniku stanovanjske pravice naj se opravi v prisotnosti 
stanodajalca. 

K 53. členu: Dodati je potrebno novo 5. točko. Določbe tega člena ne ve- 
ljajo za spreminjanje namembnosti stanovanj, ki so uvrščena v najnižji dve 
kategoriji, to je 6. in 7. kategorijo stanovanj in se na podlagi planov stanovanj- 
ske skupnosti preurejajo v poslovne prostore. 

Omenjeni predlog smo podali že tudi k prejšnjima dvema osnutkoma za- 
kona in menimo, da je potrebno naš predlog vnesti tudi v določila tega zakona. 

K 56 členu: Pripombo imamo glede tega člena predvsem iz naslednjih 
vidikov. 

Olajšava za nezaposlene in podobne kategorije imetnikov stanovanjske 
pravice ne rešuje pokrivanja neporavnanih stanarin in drugih stroškov v 
času, ko olajšava velja. Menimo, da je potrebno opredeliti vire, iz katerih 
se bodo stroški krili. 

Določilo o začasno brezposelnih in podobnih upravičenih vzrokih je ne- 
natančno in meče v en koš z upravičenimi kategorijami tudi vse druge, ki si 
sploh ne prizadevajo, da bi bili zaposleni. 

K 61. členu: Predlagamo, da se v členu določneje opredeli, kdo zagotovi 
stanovanje hišniku, ki obdrži pravico do primernega stanovanja, ravno tako pa 
tudi, kaj pripada osebi, ki se mora izseliti. Predlagamo, da ji ne pripadajo niti 
najnujnejši prostori. 

K 62. členu: Točneje je potrebno opredeliti, kdo ocenjuje okoliščine, da se 
imetnik stanovanjske pravice nastani v domu za ostarele z namenom stalnega 
bivanja. Kdo mu je dolžan priskrbeti stanovanje, če preneha z bivanjem v 
domu? 

K 66 členu: Ta člen ne vsebuje v celoti določilo zakona o stanovanjskem 
gospodarstvu, zato predlagamo, da se ponovi dikcija v zvezi s prenovo sta- 
novanja in stanovanjskih hiš iz 50. člena zakona o stanovanjskem gospodarstvu. 

K 69. členu: Predlagamo, da se drugi odstavek črta. 
K 77. členu: Stanovanje se ne sme oddati ali zamenjati, če je to v pri- 

vatni hiši, brez soglasja lastnika hiše. 
K 86. členu: V prvi točki je potrebno besedilo spremeniti, če se eden 

od sostanovalcev izseli. 
Nadalje je bilo na posvetih in sejah naših organov še nekaj splošnejših 

pripomb. Hišniška stanovanja se v nekaterih primerih nepravilno in nenamen- 
sko koristijo in celo oddajajo v podnajem. Zato bi bilo potrebno to v zakonu 
o stanovanjskih razmerjih določneje opredeliti. 

Glede na drugi odstavek 39. člena naj bi se omogočila začasna oddaja hiš- 
niških stanovanj tudi drugim osebam, če se ugotovi, da ima skupnost stano- 
valcev na drugačen način zagotovljeno opravljanje hišniških del. 

Glede določil tretjega odstavka 64. člena, da ne sme biti nobeni osebi ogro- 
ženo življenje in zdravje, menimo, da se tega lahko posluži vsak. S tem je 64. 
člen v osnovi težko izvedljiv. Hvala lepa. 
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Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Tovariš Vinko Leskovar iz 
Slovenske Bistrice, prosim! 

Vinko Leskovar: Tovarišice in tovariši! Na skupni seji skupine de- 
legatov za Zbor občin in Zbor združenega dela za gospodarsko področje Skup- 
ščine SR Slovenije 20. januarja 1982 so delegati na predlog Samoupravne sta- 
novanjske skupnosti Slovenske Bistrice sprejeli k osnutku zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih razmerjih naslednje pripombe: 

Člen 4, točka 3: Pojem »prostori za počitek in oddih« bi bilo treba bolj 
konkretno opredeliti. 

Člen 5: V kategorijo stanovalcev naj bi vključili tudi etažne lastnike. 
Člen 7: Menimo, da je primerno stanovanje preveč široko opredeljeno. 

Brez škode bi lahko odpadla lega stanovanja in funkcionalna razporeditev pro- 
storov. S tem se ne bi bistveno poslabšale razmere uporabnikov. Morda bi bilo 
treba pojem »najpotrebnejši prostori« bolj točno opredeliti. 

Člen 15: Predlagamo, da se sprejme variantno besedilo. 
Člen 17: Kdo je dolžan zakoncu, ki se izseli iz stanovanja, priskrbeti naj- 

nujnejše prostore? 
Člen 18, točka 5: Mnenja smo, da je to določilo nepotrebno in tudi ver- 

jetno brez učinka. Lahko bi se črtalo. 
Člen 24, točka 5: V kakšnem roku mora vložiti tožbo? 
Člen 37, točka 2: Predlagamo, da se v drugi varianti za besedo »odločbe« 

vstavi še beseda »ne«. 
Člen 47: Predlagamo, da občanu izroči stanovanje predsednik hišnega sve- 

ta ali vsaj hišni svet, ne pa skupnost stanpvalcev. Prej bi prišel v poštev pred- 
stavnik lastnika družbenega stanovanja, to je stanodajalec. 

Člen 49: Kdo rešuje pritožbo zoper odločbo za izpraznitev stanovanja? 
Točka 4: Ali ne gre za pomoto pri besedi »pritožba« in ali ni pravilno 

»tožba«? 
Člen 60, točka 3: Predlagamo, da ostane besedilo dosedanjega 67. člena v 

veljavi, to se pravi 10 let delovne dobe, od tega 5 let neprekinjeno pri stano- 
dajalcu. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Besedo ima tovarišica Slavica 
Robida, delegatka iz občine Ljubljana-Bežigrad. 

Slavica Robida: Tovarišica predsednica, tovarišice delegatke in de- 
legati. Naša skupina delegatov, ki delegira delegata v Zbor občin, je k osnutku 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih razmerjih imela 
naslednje pripombe. 

Delegati se zavzemamo za poostritev vodenja evidence stanovanjskih po- 
vršin, ki so v družbeni lasti, pa so neizkoriščene. Spomnimo se samo nekaj let 
nazaj, ko je bilo ugotovljeno, da je v Ljubljani, kljub veliki stanovanjski stiski, 
ogromno praznih in seveda tako tudi neizkoriščenih stanovanj. Zakoni, ki so 
že v veljavi, se ne izvajajo dosledno. Tudi mi se pridružujemo vsesplošno znani 
ugotovitvi, da pomeni nekaterim oddajanje stanovanja pridobivanje dohodka, 
kar ni v skladu z ustavo. 

Menimo, da s poudarjeno vlogo hišnih svetov pri urejanju podstanovalskih 
razmerij ne bomo prišli daleč. Vsem je znano, da hišna samouprava še ni za- 
živela v taki meri, kot bi morala. Vemo za primere, ko stanovalci svoje pod- 
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najemnike prikrivajo. Ali naj bo hišni svet tisti, ki bo odigral vlogo »detektiva«? 
Res je, da bi moral biti hišni svet aktivnejši v teh zadevah, toda brez pomoči 
socialnih služb organizacij združenega dela oziroma skupnosti, ki imajo raz- 
polagalno pravico, inšpekcijskih služb, uprave za družbene prihodke in končno 
tudi sodišča oziroma brez primernih sankcij, bomo še naprej v nemoči gledali, 
kako nekateri izkoriščajo druge ter na ta način prelepo živijo. 

Res je, da se sedanja stanovanjska politika ni preveč zavzemala za zame- 
njavo stanovanj, zato imamo primere, da lahko ena sama oseba uporablja tudi 
100 m2 stanovanjske površine, medtem ko se v dosti manjšem stanovanju sti- 
ska 6-članska družina. Zavzemamo se za čim prejšnjo rešitev takšnih pro- 
blemov. 

Delegati smo tudi mnenja, da bi veljalo razmisliti o odkupu stanovanj. 
Mar ni bolje, da tisti, ki si je finančno opomogel, kupi kot imetnik stanovanj- 
ske pravice stanovanje, v katerem živi, kot pa da denar investira v gradnjo 
morda bogatega vikenda, ga potroši za draga potovanja, ali pa ga porabi na 
kakršenkoli drug način. Ob upoštevanju valorizacije cene stanovanja bi bil 
denar, namenjen za nakup, ob poostreni družbeni kontroli dan nosilcem raz- 
polagalne pravice. Če se zavedamo, da je večina najemnih stanovanj odpisana, 
namreč v tem smislu, da v njih ostanejo kasneje tudi ožji družinski člani, je 
bolje, da se predvidi možnost odkupa, saj lahko organizacije združenega dela 
oziroma skupnosti s sprejetim denarjem rešujejo stanovanjski problem še ka- 
kega pričakovalca stanovanja. 

Prepričani smo tudi, da samo zakon o davkih občanov ne bo rešil pro- 
blema gradnje dragih vikendov, zato predlagamo, da se ta problem čimprej 
razreši in poišče najboljša možna politična odločitev. 

Danes smo na klop prejeli gradivo Socialistične zveze delovnega ljudstva 
Slovenije in bi vam morda povedala vsebino 4. točke. Glede stanovanjske pra- 
vice na večjem stanovanju v družbeni lastnini, ki ga je sedanji imetnik v pre- 
teklosti sicer upravičeno pridobil glede na veljavne kriterije oziroma število 
družinskih članov, ki pa se je z leti zmanjšalo oziroma sedaj prebiva v takšnem 
stanovanju en sam človek, svet meni, da bi v smislu racionalnejše uporabe 
stnovanjskih površin v teh primerih morali ponovno preveriti upravičenost do 
stanovanja ter bolj fleksibilno razreševati takšna vprašanja prek stanovanj- 
skih skupnosti. To sem prebrala zato, da sem morda še malo podkrepila tisto, 
kar smo delegati tukaj predhodno nanizali. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jerebi Hvala lepa! Besedo ima tovariš Tomo Kipa, 
delegat iz občine Maribor. 

Tomo Kipa: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov je obravnavala osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o stanovanjskih razmerjih ter po razpravi sprejela načelne pa tudi 
konkretne pripombe. 

V načelni razpravi je bilo poudarjeno, da osnutek zakona sicer rešuje 
nekatere slabosti, upošteva opredelitve zakona o stanovanjskem gospodarstvu 
in zakona o zakonski zvezi ter družinskih razmerjih, vzpostavlja odnose med 
družbeno in privatno lastnino, tesneje združuje uporabnike stanovanja, sank- 
cionira in zavezuje k dodelitvi praznega stanovanja, daje z daljšim rokom 
več možnosti za ukrepanje pri protipravnih vselitvah in tako dalje. Vendar 
pa v celoti ne rešuje problema nesmotrno izkoriščenega stanovanjskega fonda 
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in gre v javni razpravi mimo poudarjene zahteve po opredelitvi do počitniških 
hišic, ne preprečuje teženj po naraščanju kreditnih sredstev na račun padanja 
deležev za nakup stanovanj in tako dalje. V razpravi o posameznih členih pa 
so se izoblikovale naslednje konkretne pripombe. 

4. člen: Ob slabi obrazložitvi in ob tem, da ni najti bistvenih razlogov za 
izpustitev besedila 4. člena iz prvotnega osnutka, podpiramo besedilo, kot je 
bilo v prvotnem osnutku zakona. Osnova temu predlogu je mnenje, da bi v 
primeru zavlačevanja opredelitve problema počitniških hišic ravnali v na- 
sprotju z zahtevami, postavljenimi v javni razpravi. 

5. člen: Podpiramo zmanjšanje števila uporabnikov stanovanja, kar izhaja 
iz nepravilnosti, ki smo jim bili v praksi priča in do katerih je prihajalo v 
primeru ekonomskih skupnosti. 

13. člen: Postavlja se vprašanje pravnega interesa ob pripombi, da ni 
vključen tudi širši oziroma družbeni interes, ki bi ga morali prav tako vključiti 
v besedilo. 

36. člen: Na osnovi 15-dnevnega roka, določenega v tem členu, se predlaga 
tudi v nekaterih drugih primerih uskladitev s 30-dnevnim rokom, določenim v 
zakonu o združenem delu v primerih, kadar gre za varstvo pravic. 

45., 55. člen, 3. odstavek in 58. člen: Podaljšan rok odgovornosti stano- 
dajalca ter racionalnejše izkoriščanje družbenega stanovanjskega fonda je 
razprava v celoti potrdila. 

64. člen: V 3. odstavku se naj upošteva opredelitev, ki določa kot dodaten 
pogoj 5 let delovne dobe pri stanodajalcu, kot je določeno v sedaj veljavnem 
zakonu o stanovanjskih razmerjih. Stališče do tega, tako imenovanega admini- 
strativnega ukrepa pa je, da to ne more biti trajna usmeritev, temveč naj v 
skladu z odpravljanjem nepravilnosti gospodarske prakse in uveljavljanjem 
družbenoekonomskih odnosov zgublja svojo korektivno vlogo. 

62. člen: Jasneje je potrebno opredeliti posebno izjavo, v kateri se imet- 
nik stanovanjske pravice tej pravici odpoveduje dogovorno, z izrecnim soglas- 
jem. Proučiti pa je potrebno, ali in kako nuditi starostniku ob povratku po- 
novno stanovanjsko pravico nad primernim stanovanjem. 

69. člen: Predlagamo, da v 2. odstavku ostane predlagano besedilo, še po- 
sebej, ker je v 75. členu določena obveznost za vodenje evidence podstano- 
valskih razmerij, obenem pa je potreben pregled nad stanodajalci in zakoni- 
tostjo ob stanovanjskih razmerjih. Predlaga se tudi sankcioniranje neizvaja- 
nja tega člena. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Besedo ima Anton Leban iz 
občine Slovenske Konjice. 

Anton Leban: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Pripombe skupine delegatov naše skupščine so identične oziroma podobne, kot 
so bile omenjene že v predhodni razpravi, zato jih bom oddal v pisni obliki. 

Predsednica Silva Jereb: Besedo ima tovariš Janez Zaplotnik, dele- 
gat mesta Ljubljane. 

Janez Zaplotnik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Podobno kot govornik pred menoj sem poskušal slediti razpravi in do- 
kumentom, ki so nam bili dani na klop in sem ugotovil, da so od 22. členov, 
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h katerim imamo pripombe, praktično vse identične, razen morda dveh, ki sta 
različni. Poleg tega sem ugotovil, da so tudi načelne pripombe delegatke iz 
občine Ljubljana-Moste-Polje po vsebini podobne našim. Zato bom te pri- 
pombe oddal v pisni obliki, da se izognem utrujajočemu branju. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala! Zeli še kdo besedo? (Nihče.) Če 
torej nihče ne želi več besede, zaključujem razpravo in predlagam, da zbor 
sprejme naslednji sklep: 

1. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih 
razmerjih se sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi predloga zakona naj predlagatelj upošteva stališča Druž- 

benopolitičnega zbora, pripombe, predloge in mnenja delovnih teles Skupščine 
in zbora, pripombe skupin delegatov in pripombe iz razprave delegatov na seji 
zbora. Pri tem naj izhaja iz naslednjih usmeritev: 

1. V zvezi s prostori, ki se v sezoni ali občasno uporabljajo za počitek ali 
oddih, naj predlagatelj pripravi kvantitativno analizo, v kateri naj predvsem 
oceni, kakšen bi bil učinek, če bi se določeni prostori opredelili kot stanovanja, 
hkrati naj da v okviru SFR Jugoslavije pobudo, da se enotno opredeli z druž- 
benim dogovorom, kaj se šteje za prostore za počitek ali oddih in kaj se šteje 
za stanovanje. Na tej osnovi naj pripravi poseben zakon. 

2. Glede na to, da so domovi za ostarele in telesno prizadete osebe po- 
sebna socialna institucija, ki tem osebam zagotavlja celovito oskrbo in var- 
nost, pravic teh oseb za uporabo teh prostorov ni mogoče povsem izenačiti s 
stanovanjsko pravico, kot je ta opredeljena v ustavi. Skladno s takim polo- 
žajem teh oseb ter obsegom upravičenj na teh prostorih je potrebno v 62. členu 
tega zakona pravico stanodajalca do odpovedi stanovanjskega razmerja vezati 
na soglasje nosilca stanovanjske pravice. Ob nespremenjeni določbi 62. člena 
pa bi bilo potrebno obseg stanovanjskih upravičenj teh oseb razširiti in jih 
približati upravičencem nosilcev stanovanjske pravice. 

3. Predlagatelj naj posebej prouči, kako bi v večji meri omogočili spre- 
minjanje stanovanjskih prostorov v druge namene, zlasti za potrebe otroškega 
varstva, o čemer bi se bilo potrebno dogovoriti že pri pripravi planskih in 
drugih samoupravnih odločitev oziroma pri planiranju novih sosesk. K tej 
točki bi bilo verjetno glede na današnjo razpravo dobro dodati še ukrepe, ki bi 
pospeševali zamenjavo stanovanj, ne samo spreminjanje prostorov. 

4. Reševanje spornih razmerij v zvezi z uporabo solidarnostnih stanovanj 
mladih družin ni mogoče urejati z zakonom o stanovanjskih razmerjih, zato 
naj stanovanjske skupnosti skupaj z organizacijami združenega dela in dru- 
gimi zainteresiranimi družbenimi dejavniki sporazumno rešujejo stanovanjska 
razmerja in probleme teh družin in določijo tudi roke za njihovo reševanje. 

Želi kdo o takem sklepu besedo? (Ne.) Potem prosim, da glasujete! Kdor je 
za, naj prosim glasuje! (60 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep, ki je tudi v 
skladu s stališči Družbenopolitičnega zbora. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o spremembi zakona o rednih sodiščih z osnutkom zakona. 

20 
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Predlog za izdajo zakona in osnutek je Skupščini predložil v obravnavo 
Izvršni svet in za svojega predstavnika določil tovariša Miho Wohinza, re- 
publiškega svetovalca v Izvršnem svetu, ki bo povzel besedo. Prosim! 

Miha Wohinz: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o rednih sodiščih z osnutkom je 
kratek, jasen in najbrž ne potrebuje še posebne obrazložitve. Prav zaradi tega 
je Izvršni svet na davišnji seji sklenil, da predlaga zboru, da sprejmete ta 
zakon po skrajšanem postopku po 307. členu poslovnika Skupščine SR Slove- 
nije, glede na to, da tudi v delovnih telesih, ki so obravnavala predlog za izdajo 
z osnutkom, ni bilo nobenih pripomb niti spreminjevalnih predlogov. 

To isto, tovarišica predsednica, če dovolite, predlaga Izvršni svet tudi za 
naslednjo točko dnevnega reda, to je za predlog za izdajo zakona o spremembah 
zakona o samoupravnih sodiščih z osnutkom. Tako predlagam, da oba pred- 
loga za izdajo zakona z osnutkom obravnavate po skrajšanem postopku kot 
zakonska predloga in ju v predlaganih besedilih tudi sprejmete. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Predlog za izdajo zakona in osnutek zakona 
sta bila objavljena v Prilogi 11 Poročevalca. Slišali ste pravkar predlog tova- 
riša Wohinza, da bi ju obravnavali po 307. členu poslovnika, torej kot predlog 
zakona. To velja tudi za naslednjo točko. Zeli o tem predlogu Izvršnega sveta 
kdo besedo? (Ne želi.) Potem lahko glasujemo o obeh predlogih. Kdo je za? 
(59 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Z večino glasov smo sprejeli predlog Izvršnega sveta. 
Predlog za izdajo zakona in osnutek so obravnavali Komisija za pravo- 

sodje, Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve in Zakono- 
dajno-pravna komisija, ki so zboru poročali. Želijo poročevalci besedo? (Ne.) 

Prijav za razpravo ni. Zeli kdo besedo? (Ne želi.) Ce ne, zaključujem raz- 
pravo in predlagam, da glasujemo, in sicer najprej o predlogu zakona o spre- 
membi zakona o rednih sodiščih. Kdor je za predlog zakona, naj prosim gla- 
suje! (60 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Predlog tega zakona smo soglasno sprejeli. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona o 
spremembi zakona o samoupravnih sodiščih z osnutkom zakona. 

Tudi tega je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet in tudi tu je za 
svojega predstavnika določil tovariša Miha Wohinza, ki je prav tako kot za 
prejšnji zakon tudi tu predlagal skrajšani postopek, ki smo ga z glasovanjem 
že sprejeli. 

Tudi ta predlog zakona so obravnavali Komisija za pravosodje, Komisija 
za volitve, imenovanja in administrativne zadeve in Zakonodajno-pravna ko- 
misija, ki so poročale zboru. Želijo poročevalci besedo? (Ne.) 

Želi kdo od delegatov besedo? (Ne.) Če ne, potem zaključujem razpravo in 
prehajamo na glasovanje. Kdor je torej za predlog zakona, naj prosim glasuje! 
(59 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo predlog zakona soglasno sprejeli. 

Prehajamo na zaključevanje 5. točke dnevnega reda, to je pred- 
loga zakona o zagotavljanju in usmerjanju sredstev za intervencije v proiz- 
vodnji hrane v obdobju 1982—1985. 
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Prosim predstavnika delegatske skupine, da poroča, kaj so se dogovorili. 
Tovariš Janez Zaplotnik ima besedo. 

Janez Zaplotnik: V skupini smo na osnovi argumentov predstav- 
nikov naših najbolj žitorodnih ali pa kmetijskih področij prišli do zaključka, 
da obstaja vrsta tehtnih argumentov, da se predložena oblika zakona, tako kot 
je podana, sprejme. Zato amandma, ki sem ga predložil, umikam. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Zaplotnik! 
Zdaj bi prešli na glasovanje. Glasovali bomo samo o amandmaju Izvrš- 

nega sveta k 9. členu predloga zakona, ki smo ga dobili danes na klop. Z njim 
soglašajo tudi naša delovna telesa. Kdor je torej za amandma Izvršnega sveta, 
naj prosim glasuje! (60 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo amandma, ki uvaja enakopravnost, soglasno sprejeli. 
Zdaj pa glasujemo še o predlogu zakona v celoti. Kdo je za? (62 dele- 

gatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da smo tudi zakon soglasno sprejeli. 

Vračamo se na 3. t o č k o dnevnega reda, to je na uresničevanje in- 
vesticijske politike. 

Besedo ima tovariš Albin Levičnik. 

Albin Levičnik: Glede na to, da se niso spremenile vse točke pred- 
loga sklepa in zaradi stiske s časom, bi povzel dopolnitve k posameznim toč- 
kam tega predloga, ki izhajajo iz današnje razprave na tem zboru in Zboru 
združenega dela. 

Besedili 1. in 2. točke prvotnega sklepa ostaneta nespremenjeni. 
V 3. točki se na koncu tretjega odstavka doda naslednji stavek: »Pri tem 

naj posebno pozornost posvetijo prekoračitvam, ker se pogosto pokrivajo z 
manj kvalitetnimi sredstvi.« 

V 4. točki se na koncu odstavka doda naslednji stavek: »O teh vprašanjih 
naj razpravljajo tudi delavski sveti v organizacijah združenega dela.« 

V 5. točki se za 2. odstavkom doda nov odstavek: »Poleg tega naj Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije ob polletni oceni gospodarskih gibanj predloži 
tudi analizo razvoja manj razvitih območij z vidika izvajanja kriterijev inve- 
stiranja.« 

Doda naj se nova 7. točka: »7. Zbor ugotavlja, da večina zborov združe- 
nega dela občinskih skupščin ni realizirala sklepa Zbora združenega dela SR 
Slovenije z dne 30. 9. 1981, s katerim je bilo predlagano, da naj zbori zdru- 
ženega dela razpravljajo in predlagajo oziroma sprejmejo ukrepe za odprav- 
ljanje vzrokov odstopanj od dogovorjene investicijske politike v temeljnih 
bankah. To kaže na premalo odgovoren odnos do reševanja investicijske poli- 
tike, zato zbor poudarja, da je navedeni sklep še vedno aktualen in ga je po- 
trebno uresničiti do obravnave polletnih poročil o uresničevanju družbenega 
plana Slovenije za obdobje 1981—il985 v letu 1982.« 

Doda se nova 8. točka: »8. Zbor ponovno zadolžuje Službo družbenega knji- 
govodstva Slovenije, da prek svojih organizacijskih enot zagotovi hitrejše ob- 
veščanje skupščin družbenopolitičnih skupnosti o pojavih, pomembnih za ure- 
sničevanje dogovorjene investicijske politike in o njihovih odstopanjih, še po- 
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1 
sebno zaradi tega, ker si ocene o uresničevanju investicijske politike niso 
enotne.« 

Na zaključku bi opozoril še na to, da je vrsta stališč in predlogov iz da- 
našnje razprave na tem zboru in v Zboru združenega dela vsebovanih v za- 
ključkih razprav delovnih teles obeh zborov. Ti zaključki predstavljajo do- 
kument kot ta sklep za izvajalce, to je za poslovne banke in SDK. 

Tovarišica predsednica! Skupina predlaga, da zbor sprejme novelirano be- 
sedilo predloga sklepa. Hvala lepa! 

Predsednica Silva Jereb: Hvala! Želi o teh spremembah in dopol- 
nitvah kdo besedo? (Ne.) Z dopolnitvami, kot jih je navedel tovariš Levičnik, 
dajem sklep na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! (61 delegatov gla- 
suje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo predlagani sklep soglasno sprejeli. 

Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, to je na predlog za iz- 
dajo zakona o spremembah in dopolnitvah obrtnega zakona. 

Predlog za izdajo zakona in teže za osnutek je Skupščini predložil v ob- 
ravnavo Izvršni svet in za svojega predstavnika določil tovariša Marka Vra- 
ničarja, člana Izvršnega sveta in predsednika Republiškega komiteja za ener- 
getiko, industrijo in gradbeništvo. Prosim! 

Marko Vraničar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Dovolite mi, da pred razpravo o predlogu za izdajo zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah obrtnega zakona opozorim na nekatera vprašanja, ki so 
narekovala pripravo tega predloga. Na začetku bi rad poudaril, da pri spre- 
membah tega zakona ne gre za nikakršna odstopanja od temeljnih družbeno- 
političnih opredelitev do samostojnega osebnega dela in uveljavljenih sistem- 
skih rešitev, temveč za nekatere dopolnitve, na katere je opozorila praksa pri 
izvajanju obrtnega zakona, in sicer z namenom, da se dosledneje izpeljejo na- 
čela ustave in zakona o združenem delu. 

S tem predlogom pravzaprav pričenjamo razpravo o nekaterih vsebinskih 
spremembah zakona, in sicer na osnovi ocene stanja in v okviru pretežnega 
dela delegatskih pobud. V okviru današnjih opredelitev zborov naše Skup- 
ščine bomo ob pripravi zakonskega osnutka pripravili podrobnejše utemeljitve 
za predlagane rešitve. 

Za spremembe in dopolnitve obrtnega zakona so dah pobudo: delegacija za 
Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije s področja obrti in podobnih 
dejavnosti 1. okoliša, novembra 1980, Zveza obrtnih združenj Slovenije oktobra 
1980, Komite za družbeno planiranje in družbeni razvoj Skupščine občine Dom- 
žale marca 1981 ter Republiški komite za tržišče in splošne gospodarske zadeve 
septembra 1981. 

Spremembe nekaterih določb o pogodbenih organizacijah združenega dela 
pa predlagamo zato, da bi omogočili doslednejše uveljavljanje ustavnih načel, 
ki se nanašajo na družbenoekonomski položaj poslovodje in delavcev ter na 
delitev dohodka v takih organizacijah. 

Po predlogu za izdajo tega zakona so predlagane rešitve, po katerih bi 
obrtnik oziroma nosilec samostojnega osebnega dela lahko opravljal več de- 
javnosti. To bi v praksi omogočilo opravljanje dveh sorodnih dejavnosti, sklad- 
no s potrebami uporabnikov, ali na primer opravljanje ene dejavnosti v letni 
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sezoni in druge v zimski. Ob tem seveda ostaja ureditev, po kateri mora nosilec 
samostojnega osebnega dela izpolnjevati predpisane pogoje za vsako od teh 
dejavnosti, ki jih želi opravljati. 

Predlog nadalje odpira možnost za širše zaposlovanje delavcev v dejav- 
nostih, za katere občinske skupščine menijo, da so deficitarne oziroma je v 
okviru skupno dogovorjenih kriterijev smotrno tako povečanje števila delavcev, 
predvsem ko se oceni, da bi to vplivalo na povečanje zmogljivosti deficitarnih 
dejavnosti, na povečanje izvoza proizvodov in storitev v kooperaciji z združe- 
nim delom, ko gre za odpiranje novih delovnih mest za zaposlitev mladine, 
kvalificiranih delavcev in delavcev povratnikov z dela v tujini. S to delno 
širitvijo možnosti za zaposlovanje večjega števila delavcev v obratovalnicah 
samostojnih obrtnikov bi se ob hkratni ureditvi tudi drugih pogojev širil krog 
potencialnih kandidatov za prehod take obratovalnice v pogodbeno organizacijo 
združenega dela. 

Tovarišice in tovariši delegati! Dovolite mi, da ob tem opozorim na ne- 
katera pomembna vprašanja, ki so vzbudila posebno pozornost v dosedanjih 
razpravah. 

Ob prvi tezi, ki govori o širjenju možnosti opravljanja žagarskih storitev, 
to je razrez lesa tudi za potrebe organizacij združenega dela, je bila izražena 
zaskrbljenost in nasprotovanja, zlasti s strani splošnih združenj lesarstva, ce- 
lulozne, papirne in papirno-predelovalne industrije ter gozdarstva. Zaradi tega 
je Republiški komite za energetiko, industrijo in gradbeništvo 25. januarja 
opravil ponovno sejo tega komiteja kot kolektivnega družbenega organa, da bi 
skupaj s predstavniki omenjenih splošnih združenj ter predstavniki Splošnega 
združenja drobnega gospodarstva, Zadružne zveze Slovenije in Samoupravne 
interesne skupnosti za gozdarstvo, ki so bili navzoči na tej seji, uskladil sta- 
lišča na področju predlagane zakonske ureditve opravljanja žagarskih storitev. 
Na seji so omenjeni predstavniki svoje nasprotovanje o spremembi zakona na 
tem področju ponovno utemeljili predvsem z opozorili, da. je potrebno porabo 
lesa in lesnih ostankov tudi zaradi zahtevnih planskih nalog skrajno racionali- 
zirati, hkrati pa storiti maksimalne družbene napore, da bi nedovoljeni promet 
z lesom kar najbolj omejili. 

Predlagatelj zakonskih sprememb je v tej razpravi soglašal s to argumen- 
tacijo splošnih združenj, vendar ponovno opozarja, da je potrebno promet in 
gospodarjenje z lesom urejati z zakonom o gozdovih in da to ne more biti 
vsebina obrtnega zakona. Hkrati je opozoril na stališče, da gre pri spremembi 
obrtnega zakona predvsem za to, da bi samostojni obrtnik, ki ima ustrezno 
obrtno dovoljenje, lahko opravljal žagarske storitve tudi za organizacije zdru- 
ženega dela predvsem zato, ker iz sistemskega vidika ni mogoče vztrajati na 
prepovedi povezovanja osebnega dela z združenim delom, kar je bila pred ča- 
som tudi vsebina ene od delegatskih pobud v tej Skupščini. 

Ker na seji komisije ni prišlo do enotnih stališč glede spornih žagarskih 
storitev za potrebe organizacij združenega dela, je bilo soglasno sprejeto sta- 
lišče, naj se do tega vprašanja opredelijo zbori naše Skupščine. V dosedanjih 
razpravah zlasti v skupščinskih odborih, družbenopolitičnih organizacijah ter 
nekaterih splošnih združenjih so bile dane številne pobude in predlogi, prav 
tako pa tudi pomisleki k nekaterim drugim rešitvam v tezah tega zakona. Te 
pobude in pomisleke bomo skupaj s predlogi in stališči iz današnjih razprav 
upoštevali pri nadaljnjem delu v pripravi osnutka zakona, medtem ko bomo 



310 Zbor občin 

dali obudo, da se določena vprašanja obravnavajo v Republiškem svetu za 
vprašanja družbene ureditve. 

Pri pripravi besedila osnutka zakona bo Izvršni svet Skupščine SR Slove- 
nije vsekakor upošteval ocene, pripombe in sugestije, ki jih bo izrazila tudi 
današnja razprava. Pri tem naj poudarimo, da je že doslej razprava v delovnih 
telesih opozorila na to, da je poleg predlaganih sprememb in dopolnitev obrt- 
nega zakona treba razmisliti tudi o dopolnitvi zakona z določbami o stečaju 
obratovalnice samostojnega obrtnika, ker je prenehal veljati zvezni zakon, 
ki je doslej to urejal. Nadalje bo treba proučiti širše možnosti za opravljanje 
domače in umetne obrti in o morebitnih dopolnitvah tistega dela obrtnega za- 
kona, ki ureja ugotavljanje in razporejanje celotnega prihodka in dohodka v 
obrtni zadrugi. Ob teh spremembah pa bo treba razmisliti tudi o položaju de- 
lovnega človeka, ki se občasno ukvarja z določenimi gospodarskimi dejav- 
nostmi, zlasti v smislu sprememb in dopolnitev davčnega zakona, po katerem 
naj bi tak delavec postal davčni zavezanec. Gre za občasno ukvarjanje z do- 
ločenimi gospodarskimi dejavnostmi, ki niso priglašene in ne prinašajo po- 
membnejšega dohodka v strukturi zaslužka takih delavcev. 

Naj še omenim, da v predlogu za spremembo in dopolnitev obrtnega za- 
kona nismo upoštevali pobude delegacije za Zbor združenega dela Skupščine 
SR Slovenije s področja obrti in podobnih dejavnosti iz občine Domžale, ki se 
nanaša na razširitev avtoprevozniške dejavnosti tudi na prevoze z avtobusi 
tam, kjer je organiziran redni avtobusni linijski promet. Pobude nismo sprejeli, 
ker menimo, da je rešitev v sedanjem zakonu ustrezna. Namen tega izjemnega 
določila v obrtnem zakonu je, da samostojni avtoprevoznik lahko opravlja pre- 
voze po pogodbi z občinsko skupščino, samoupravno interesno skupnostjo ali 
organizacijo združenega dela izjemoma z avtobusom samo, če ni organiziran 
redni linijski promet, kar pa ne pomeni, da po pogodbi ne more opravljati 
prevoza turistov za turistične organizacije združenega dela. 

Predlagatelj se ob koncu tega uvoda obvezuje, da bo v skladu s sugestijami, 
izrečenimi v skupščinskih telesih, v osnutku zakona dopolnil tiste dele obraz- 
ložitev in analize k predloženim rešitvam v osnutku zakona, kot je bilo to 
opozorjeno v dosedanjih razpravah. 

Tovarišice in tovariši delegati! Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pred- 
laga, da predloženi predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah obrt- 
nega zakona sprejmete. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Predlog za izdajo zakona in teze za osnu- 
tek so bili objavljeni v prilogi XI Poročevalca, dobili pa ste tudi stališča Iz- 
vršnega sveta Predsedstva Republiške konference SZDL Slovenije. 

Predlog za izdajo zakona in teze za osnutek zakona so obravnavali Odbor za 
družbenoekonomske odnose in razvoj, Odbor za družbenopolitični in komunalni 
sistem in Zakonodajno-pravna komisija, ki so zboru poročali. Poročevalci, želite 
besedo? (Ne.) 

Prejeli ste tudi mnenje našega Odbora za finance. Danes na klop ste dobili 
tudi predlog stališč Družbenopolitičnega zbora, ki je obravnaval ta akt v skladu 
z 72. členom poslovnika Skupščine, tako da je o njem dal pristojnima zboroma 
svoja stališča, ki jih je še dopolnil. Prosim, da vzamete v roke stališča Druž- 
benopolitičnega zbora, da bi vas seznanila s spremembami in dopolnitvami sta- 
lišč tega zbora. 
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V 2. točki se za besedama »glede predloga« vstavi besedilo »v točki 1, 
poglavje III predloga za izdajo zakona«. 

V 3. točki se v četrti vrsti črta besedilo »V drugi fazi« in se ga nadomesti 
z besedilom: »v 2. točki III. poglavja predloga za izdajo zakona«. 

V 4. točki na strani 4. pa se prvi stavek preoblikuje tako, da se glasi: 
»Prav tako soglaša, da je potrebno zaradi stimuliranja večjih vlaganj v mate- 
rialno osnovo dela uveljaviti revalorizacijo osnovnih in obratnih sredstev, ven- 
dar pa je pri revalorizaciji obratnih sredstev potrebno proučiti, če je pri tem 
potrebno upoštevati tudi koeficient obračanja oziroma kako zmanjšati preve- 
liko kapitalizacijo sredstev poslovodje pogodbene organizacije in prispevati 
k podružbljanju vloženih sredstev.« Ostalo besedilo ostane nespremenjeno. 

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Leopold Pernuš, predsednik Skup- 
ščine občine Radovljica. 

Leopold Pernuš: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Skupina delegatov za Zbor občin Skupščine SR Slovenije naše občine 
je na svoji seji dne 22. 1. 1982 obravnavala predlog za izdajo zakona o spre- 
membah in dopolnitvah obrtnega zakona. 

Organizacije združenega dela, povezane v gozdnem in lesnem gospodarstvu 
Gorenjske, so delegatom predlagale, da se v omenjenem zakonu ne spremeni 
in ne dopolni 7. člen s predvidenim besedilom v predlogu za izdajo zakona v 
9. alinei, kjer je navedeno tudi »in za organizacije združenega dela«. Delegati 
so v razpravi ugotavljali, da dopolnitev ni niti primerna niti potrebna. 

Razlogi, ki utemeljujejo tako ugotovitev, so naslednji. Organizacije zdru- 
ženega dela vse svoje specifične potrebe zadovoljujejo v organiziranih obratih 
lesno-predelovalne industrije. Plansko organizirana predelava lesa na družbe- 
nih obratih omogoča dosledno zbiranje sekundarnih surovin, ki so še kako 
potrebne naši papirniški industriji, kar v primeru predelave lesa na zasebnih 
žagarskih obratih ni omogočeno. Podoben je primer tudi pri uporabi sekundar- 
nih surovin za energetske potrebe. Predelava na družbenih predelovalnih 
obratih tudi zmanjšuje možnost nekontroliranega pritoka hlodovine na zasebne 
žage, kar brez dvoma prav tako prispeva k zaščiti naših gozdov. In nazadnje, 
delovanje in uresničevanje planskih nalog zahteva zajemanje vseh razpolož- 
ljivih količin primarne surovine, zato je nesprejemljivo, da bi novela zakona 
dopustila preveliko angažiranje zasebnih žag. Zaradi vsega tega predlagamo, 
da se sporno besedilo v 7. členu 9. alinee ne vnese v osnutek predlaganih 
sprememb. 

Predsednica Silva Jereb: Besedo ima tovariš Anton Leban, delegat 
iz občine Slovenske Konjice. 

Anton Leban: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Naša delegacija se strinja z mnenjem tovariša Pernuša, da dopolnitve k 
7. členu niso dovolj utemeljene, zato predlagamo, da se ponovno prouči po- 
treba po dopolnitvi 9. alinee 7. člena obrtnega zakona. 

Podpredsednik Leopold Slapernik: Besedo ima tovariš Vinko 
Leskovar, delegat iz občine Slovenska Bistrica. 
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Vinko Leskovar: Tovariš podpredsednik, tovarišice in tovariši de- 
legati! Tudi naša skupina delegatov se strinja z navedenimi pripombami k 9. 
alinei 7. člena predloga za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah obrtnega 
zakona. 

Imamo pa še eno pripombo, in sicer, da morajo zakonu o spremembah in 
dopolnitvah obrtnega zakona slediti tudi spremembe drugih predpisov s pod- 
ročja obrti. Predvsem bi bilo treba zagotoviti ugodnejše pogoje za razvoj de- 
ficitarne obrti, to je storitvene, na ta način, da bi se zmanjšale njihove obvez- 
nosti in prispevki samoupravnim interesnim skupnostim in to na vsem ob- 
močju SR Slovenije. 

Podpredsednik Leopold Slapernik: Besedo ima tovarišica Jožica 
Kastelic, delegatka iz občine Ilirska Bistrica. 

Jožica Kastelic: Tovariš podpredsednik, tovarišice in tovariši de- 
legati! V razpravi o predlogu za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
obrtnega zakona je delegatska skupina Zbora občin Skupščine občine Ilirska 
Bistrica na pobudo delovne organizacije Lesno-kemijske industrije Lesonit iz 
Ilirske Bistrice oblikovala naslednji predlog. 

Teza za spremembo in dopolnitev obrtnega zakona v 7. členu 9. alinee za 
področje žagarstva je popolnoma neutemeljena. Družbeni interes nad gospodar- 
jenjem z gozdovi se namreč tako pri nas kot v svetu povečuje, kar je pri nas 
utemeljeno tudi v ustavi in zakonu o gozdovih, na osnovi katerih so ustanov- 
ljene tako republiška kot območne samoupravne interesne skupnosti za gozdar- 
stvo. V teh skupnostih zainteresirani usklajujejo svoje interese in predvsem za- 
gotavljajo trajnost gospodarjenja z gozdovi in temu podrejajo tudi izkorišča- 
nje gozdov in usklajujejo razvoj primarne predelave lesa, ker je žagarstvo 
izrednega pomena. 

Splošno je znano, da so kapacitete žagarstva v družbenem sektorju v SR 
Sloveniji večje od možnosti dobav hlodovine in da niso v celoti izkoriščene. 
Poleg tega so te žage locirane v vseh občinah in pokrivajo tudi specifične po- 
trebe nelesarskih organizacij združenega dela. Pri tem pa ni znano, za kakšne 
specifične potrebe gre in zakaj mora na primer organizacija združenega dela 
kovinske industrije nabaviti hlodovino in jo dati v razžagovanje zasebnemu 
obrtniku in ne organizaciji združenega dela. 

Predlagana dopolnitev obrtnega zakona bi povzročila, da bi se še več pred- 
vsem hlodovine iglavcev predelovalo na privatnih žagah, za toliko pa bi se 
zmanjšala predelava in s tem tudi celovita izraba lesa na žagah družbenega 
sektorja, zmanjšal izvoz žaganega lesa ter zmanjšale dobave lesa organizacijam 
združenega dela, ki proizvajajo celulozo. 

Menimo, da bi bilo primerneje dopolniti 9. alineo 7. člena tako, da bi na- 
tančneje definirali opravljanje storitev žaganja za krajevne potrebe in bi se 
besedilo glasilo: »Žagarstvo, razen žaganja lesa za potrebe glavne dejavnosti 
samostojnega obrtnika in opravljanje žagarskih storitev za krajevne potrebe 
zasebnih lastnikov gozdov.« 

Podpredsednik Leopold Slapernik: Besedo ima tovariš Danilo Sbri- 
zaj, delegat iz občine Ljubljana-Šiška. 
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Danilo Sbrizaj: Tovariš podpredsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupini delegatov za Zbor občin in Zbor združenega dela naše občine pod- 
pirata predlog za izdajo zakona, imata pa naslednjo pripombo oziroma predlog. 

Skupini delegatov menita, da naj se pri pripravi osnutka zakona poleg sa- 
mega pojma obratovalnice opredeli tudi, kdaj prične in preneha status nosilca 
obratovalnice, iz katerega ima nosilec vse pravice iz dela, ko plačuje obvez- 
nosti za zdravstveno in pokojninsko zavarovanje itd. Opredeli pa naj se tudi 
možnost prenehanja obratovalnice, ko zavezanec, ki se poklicno ukvarja z 
obrtno dejavnostjo več kot leto ali trajno ne dosega dohodka, ki ustreza po- 
vprečnemu dohodku delavca v združenem delu. Pri nas se ta primer kaze pred- 
vsem pri avtotaksistih, ko nekateri iz leta v leto prikazujejo dohodek v visim 
50 % povprečnih osebnih dohodkov delavcev v združenem delu. Hvala lepa. 

Podpredsednik Leopold Slapernik: Besedo ima tovariš Jože Mer- 
mal, delegat iz občine Mozirje. 

Jože Mermal: Tovariš podpredsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Naša skupina delegatov se povsem strinja z mnenji vseh dosedanjih razprav- 
ljalcev glede 9. alinee 7. člena in predlaga, da se le-ta ne sprejme. 

Podpredsednik Leopold Slapernik: Besedo ima tovariš Zoran Du- 
lar, delegat iz občine Krško. 

Zoran Dular: Tovariš podpredsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Delegacija za Zbor občin je na svoji seji ob razpravi o predlogu za izdajo zakona 
o spremembah in dopolnitvah obrtnega zakona s tezami za osnutek zakona 
glede predlagane prve teze menila, da je treba še proučiti, ali je družbeno- 
ekonomsko primerno, da bi samostojni obrtniki opravljali žagarsko dejavnost 
za organizacije združenega dela. To vprašanje se zastavlja zaradi velikih ne- 
izkoriščenih zmogljivosti žag v družbenem sektorju. Ta sektor ne bi smel biti 
tako neizkoriščen, zato bi se moral bolje organizirati, kar je vsekakor boljše 
kot pa predlagana rešitev. 

Tudi s stališča potrošnikov gozdnih asortimentov je predlagana rešitev 
nesprejemljiva, ker je že sedaj prevelik odliv lesne mase, tako da imamo v lesni 
bilanci velik deficit, posebno pri iglavcih, konkretno na primer v celulozni in 
papirni industriji, zaradi česar je predviden uvoz. S sprejetjem te teze pa bi se 
še poslabšala preskrba z lesom. Hvala lepa. 

Podpredsednik Leopold Slapernik: Hvala lepa. S tem je lista pri- 
javljenih razpravljalcev izčrpana. Zeli še kdo razpravljati? (Ne želi.) 

Če ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam zboru, 
da skladno z današnjo razpravo ter stališči delovnih teles zbora in Skupščine 
sprejme naslednji sklep. 

1. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah obrtnega zakona 
se sprejme. 

2. Zbor ugotavlja, da je predlagatelj sicer sledil pobudi delegatov in 
skladno s tem predlagal spremembe in dopolnitve obrtnega zakona, ni pa teh 
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širše preveril z vidika usmeritev Skupščine SR Slovenije glede nadaljnjega 
razvoja drobnega gospodarstva ter sprememb v sistemu družbenoekonomskega 
položaja obrti, zlasti velja to za vprašanje povečanja števila delavcev pri obrt- 
nikih za določene dejavnosti, valorizacije denarnega dela obratnih sredstev, ki 
jih poslovodja združuje in opravlja žagarske dejavnosti. 

3. V skladu z ugotovitvami Družbenopolitičnega zbora v njegovih stališčih, 
z ugotovitvami delovnih teles Skupščine in zborov, družbenopolitičnih organi- 
zacij in delegatov na seji zbora naj predlagatelj skupaj s pristojnimi republi- 
škimi upravnimi organi in drugimi zainteresiranimi subjekti ob predložitvi 
osnutka zakona pripravi tudi poročilo, v katerem naj prikaže uresničevanje 
obrtnega zakona. Ob tem naj predlagatelj zlasti celovito in argumentirano 
oceni predvidene rešitve v zvezi s povečanjem števila delavcev, valorizacije 
denarnega dela obratnih sredstev in druge rešitve, na katere so opozorila 
delovna telesa Skupščine in zborov ter delegati v svojih razpravah. 

4. Glede na ugotovitev, da je prenehal veljati zakon o prisilni poravnavi 
in stečaju, ki je urejal stečaj obrti, naj predlagatelj to problematiko prouči 
in ustrezno vključi v obrtni zakon. Hkrati naj glede na opozorilo Zakonodajno- 
pravne komisije s predlagateljem zakona o davkih občanov prouči problem 
obdavčenja občanov, ki opravljajo dejavnosti brez dovoljenja in to ustrezno 
uredi v obrtnem zakonu oziroma zakonu o davkih občanov. Obenem naj pred- 
loži tudi potrebne spremembe glede na predpise v knjigovodstvu. 

5. Glede na to, da predlagane spremembe obrtnega zakona posegajo v si- 
stemsko pravna vprašanja družbenoekonomskih odnosov na področju osebnega 
dela s sredstvi v lastnini občanov oziroma delovanja pogodbenih organizacij 
združenega dela, naj predlagatelj pred predložitvijo osnutka zakona rešitve, ki 
jih bo pripravil na podlagi številnih pripomb, predhodno predloži Republi- 
škemu svetu za vprašanja družbene ureditve. 

Zeli kdo o predlaganem sklepu razpravljati? (Nihče.) Ce ne želi nihče, 
potem prosim, da o predlaganem sklepu glasujete. Kdor je za, naj prosim 
glasuje! (57 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se ie kdo vzdržal' 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 
Hkrati ugotavljam, da je sprejeti sklep v skladu s stališči Družbenopoli- 

tičnega zbora. 

Prehajamo na 11. točko dnevnega reda, to je na zaključno po- 
ročilo o delu delovnega telesa za odobravanje investicijskih vlaganj, skladno 
z 11. členom zakona o začasni prepovedi razpolaganja z delom družbenih sred- 
stev za gradnjo in nakup določenih objektov in opreme v letu 1981. 

Poročilo je zboru predložilo omenjeno delovno telo in za svojega predstav- 
nika določilo Draga Flisa, člana delovnega telesa. Predstavniki Izvršnega sveta 
pri tej točki so: tovariš Zdravko Praznik, svetovalec v Izvršnem svetu, tovariš 
Slavko Polanič, namestnik republiškega sekretarja za finance in tovarišica 
Alenka Markič, pomočnica predsednika Republiškega komiteja za družbeno 
planiranje. 

Zeli predstavnik predlagatelja besedo? (Ne.) Zeli kdo o tem poročilu raz- 
pravljati? (Da.) Besedo ima tovariš Stanko Lebar, delegat iz občine Lendava. 

Stanko Lebar: Tovarišice in tovariši delegati! Skupina delegatov za 
Zbor občin in Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije Skupščine občine 
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Lendava je na svoji skupni seji dne 25. 1. 1982 obravnavala zaključno poročilo 
o delu delovnega telesa za odobravanje investicijskih vlaganj skladno z 11. 
členom zakona o začasni prepovedi razpolaganja z delom družbenih sredstev 
za gradnjo in nakup določenih objektov in opreme v letu 1981.  

Naša delegacija je ocenila, da je delovno telo za odobravanje investicijskih 
vlaganj pri Skupščini SR Slovenije pri svojem delu opravilo pomembno druž- 
beno funkcijo in upravičilo zahteve delegatov po tako oblikovanem delovnem 
telesu. S prenehanjem zakona o začasni prepovedi razpolaganja z delom druž- 
benih sredstev za gradnjo in nakup določenih objektov in opreme v letu 1981 
je prenehalo delovati tudi to delovno telo. Tako bo treba v letošnjem letu 
pri investicijskih naložbah upoštevati usmeritve iz republiške resolucije o po- 
litiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije v letu 1982 ter določbe zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o graditvi objektov. Tako v letu 1982 
načeloma izjemnih odobritev v gradnji investicijskih objektov ni. 

Delegacija ob tem opozarja na različno stopnjo družbenoekonomske raz- 
vitosti posameznih območij v SR Sloveniji, iz česar izhajajo tudi različne po- 
trebe in problemi pri investicijski graditvi, ki pa jih bo treba reševati ne glede 
na kriterije dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije in usmeritve 
resolucije za leto 1982. S tega vidika se zastavlja vprašanje, če je bilo prav, 
da je prenehalo delovati delovno telo pri republiški Skupščini. Ne glede na 
ugotovitve iz poročila SDK, da se kažejo na področju investicijske porabe do- 
ločeni pozitivni trendi, zlasti glede obsega in števila investicijskih določb ter 
strukture financiranja, želim opozoriti, da takšna politika povzroča stagnacijo 
v razvoju manj razvitih in obmejnih občin. 

V naši občini kot manj razviti in obmejni občini se je investicijska aktiv- 
nost zmanjšala na minimum, saj predračunska vrednost začetih investicij pred- 
stavlja okoli 12% v družbenem proizvodu občine. Pred začetkom izgradnje je 
bilo nekaj projektov oziroma naložb v gospodarstvu, ki pa so bile zaradi spre- 
menjenih pogojev in kriterijev investiranja odloženi. 

Ob tem pa se nenehno povečuje število brezposelnih mladih ljudi, ki prvič 
iščejo zaposlitev. 

V osnovi sicer podpiramo usmeritvevin kriterije investiranja, vendar bo 
potrebno zagotoviti, da na manj razvita območja usmerimo take projekte, ki 
bodo kriterijem ustrezale. Zlasti pogrešamo več pobud s strani bank in Gospo- 
darske zbornice, ki bi morale spodbujati združeno delo v SR Sloveniji, da usmer- 
jajo na manj razvita območja naložbe, ki bodo v skladu s kriteriji, zlasti pa bi 
morale sodelovati pri spodbujanju združevanja sredstev. 

V okviru Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije se pripravlja poročilo 
o uresničevanju dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za ob- 
dobje 1981—1985, ki bo zajelo tudi pospeševanje razvoja manj razvitih. Pred- 
lagamo, da Zbor občin sprejme sklep, da se Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
ali drug ustrezen organ zadolži, da v poročilu o uresničevanju dogovora o te- 
meljih družbenega plana SR Slovenije poda analizo razvoja manj razvitih ob- 
močij z vidika izvajanja kriterijev investiranja in oceni, ali so ti kriteriji po- 
zitivno ali negativno vplivali na razvoj manj razvitih območij ter poda more- 
bitne predloge za spremembo kriterijev v smislu pospeševanja skladnejšega 
regionalnega razvoja. 

Predsednica Silva Jereb: Zeli še kdo besedo? (Ne.) Ce ne, predlagam 
zboru, da sprejme naslednji sklep. 
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Zbor občin jemlje na znanje zaključno poročilo o delu delovnega telesa 
za odobravanje investicijskih vlaganj skladno z 11. členom zakona o začasni 
prepovedi razpolaganja z delom družbenih sredstev za gradnjo in nakup do- 
ločenih objektov in opreme v letu 1981. S tem je delo delovnega telesa, kate- 
rega pristojnosti so prenehale z 31. 12. 1981, zaključeno. 

Glede predloga delegata iz občine Lendava pa predlagam zboru, da za- 
vežemo Izvršni svet, da v tem smislu poroča tudi takrat, ko bo, kot smo skle- 
nili pri prejšnji točki dnevnega reda, poročal o dosežkih skladnega regional- 
nega razvoja v SR Sloveniji. Ali se bo poročilo obravnavalo kot posebna točka 
ali pa se bo obravnavalo ob polletnem poročilu, je stvar dogovora. Menim pa, da 
bi bilo bolje, če bi obravnavali to problematiko v smislu vseh, tudi današnjih 
sugestij, kot posebno točko dnevnega reda, tako kot imamo tudi zapisano v pro- 
gramu dela. 

Ker se delegat iz Lendave s tem strinja, sprašujem, ali ima kdo kakšno pri- 
pombo k predlaganemu sklepu? (Ne.) Če ne, potem prosim, da o sklepu gla- 
sujete. Kdor je za tak sklep, naj prosim glasuje! (59 delegatov glasuje za.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 12. t o č k o dnevnega reda, to je na osnutek zakona o 
temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 

Osnutek zakona je Skupščini predložil v mnenje Zvezni zbor Skupščine 
SFRJ. Predstavnik delegatov iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFRJ 
je tovariš Rado Roter, predstavnica Izvršnega sveta pa tovarišica Nada Vlaj, 
svetovalka predsednika Republiškega komiteja za delo. Predstavnik Republiške 
konference SZDL, ki je vodila javno razpravo in predlaga, da bi jo še nadalje- 
vali, je tovariš Marjan Kotar, član Izvršnega odbora Predsedstva Republiške 
konference SZDL. 

Uvodno obrazložitev pa bo podal tovariš Janez Prijatelj, predstavnik Skup- 
nosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki mu dajem besedo. 

Janez Prijatelj: Tovarišice in tovariši delegati! Ze več let poteka 
delo na pripravi novega zakona o temeljnih pravicah iz pokojninskega in in- 
validskega zavarovanja, katerega osnutek je danes pred vami. Pripravila ga je 
posebna komisija Zveznega zbora Skupščine SFRJ, sprejel pa ga je Zvezni 
zbor na seji dne 8. decembra 1981 in določil rok trajanja javne razprave do 
konca meseca januarja 1982. Delo na pripravi novega zakona je bilo dolgo- 
trajno, zlasti zaradi iskanja rešitev, kako minulo delo kot ustavno in eko- 
nomsko kategorijo vgraditi v sistem pokojninskega in invalidskega zavarova- 
nja ob dejstvu, da še ni sprejet zakon o razširjeni reprodukciji in minulem 
delu in da v danih okoliščinah ni drugih znanih meril za merjenje uspešnosti 
upravljanja in gospodarjenja s sredstvi družbene reprodukcije kot je osebni 
dohodek delavca. 

Pri oblikovanju novega sistema bi bilo potrebno upoštevati, da je temeljna 
pomanjkljivost sedanjega sistema, da ne stimulira delavcev za krepitev ma- 
terialne osnove njihovega in družbenega dela ter k dvigu produktivnosti dela. 
Ker pa je pokojninski sistem sestavni del združenega dela, samostojno ne 
more razdelati in uveljaviti načela minulega dela, dokler le-to ni realizirano 
v delitvenem sistemu. To še zlasti, ker gre za temeljno družbenoekonomsko 
razmerje, ki pomeni v svojem bistvu pravico delavcev v združenem delu, da 
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upravljajo in gospodarijo z vsemi sredstvi družbene reprodukcije in da tudi de- 
lijo in uživajo rezultate svojega dela. Dohodek, ki so ga ustvarili delavci v 
združenem delu, je nastal ne le pod učinkovanjem živega dela delavcev, temveč 
pod vplivom pogojev gospodarjenja ter je tako kot dohodek ustvarjen s pri- 
spevkom iz živega in minulega dela delavcev v združenem delu in na podlagi 
minulega dela delavcev, ki so že uveljavili pravico do pokojnine. 

Družbenoekonomski odnosi, ki nastanejo pri takšnem ustvarjanju dohodka, 
so torej podlaga pravici do pokojnine. Tako je pokojnina tudi oblika udeležbe 
upokojenega delavca v delitvi sprotnega družbenega dohodka in je s tem ne- 
odtujljiva materialna pravica, ki izhaja iz minulega dela. 

Ob dejstvu, da osnutek zakona v bistvu ne prinaša korenitih vsebinskih 
sprememb, saj v realizaciji načelnih določb, kjer je na opisani način sicer po- 
vsem jasno opredeljena narava pokojnine, merilo prispevka delavca ostaja tako 
kot doslej le osebni dohodek, ter da še ni sprejet zakon o razširjeni reproduk- 
ciji in minulem delu, gre torej za vsebinsko in zakonodajno prehitevanje. Mo- 
goče pa bi bilo tudi sicer v nakazanih okvirih osnutka zakona pri zbiranju 
sredstev, potrebnih za zadovoljevanje potreb na tem področju, kjer je predvi- 
deno, da se ta sredstva zbirajo s prispevkom iz dohodka in prispevkom iz oseb- 
nih dohodkov in to iz dohodka po rasti družbene produktivnosti dela v repu- 
bliki oziroma avtonomni pokrajini, s socializacijo minulega dela zagotoviti vpliv 
minulega dela na pokojnine, in sicer tako, da bi se pokojnine usklajevale v 
skladu z rastjo družbene produktivnosti dela. 

V tem smislu je komisija Izvršnega sveta za zasnovo novega sistema po- 
kojninskega in invalidskega zavarovanja opredelila svoja stališča do osnutka 
zveznega zakona. Poleg v načelnih določbah jasno opredeljeni naravi pokojnine 
osnutek predvideva izvedbo minulega dela le z novo odmero pokojnine na pod- 
lagi dela osebnega dohodka iz naslova minulega dela, ki ga bo delavec prejel 
potem, ko bo že uveljavil pravico do pokojnine. Ker so bile do uveljavitve se- 
danjega sistema na tem področju vse zadeve v pristojnosti federacije in ure- 
jene le z zveznimi predpisi ter je tudi v veljavnem sistemu ostala večina zadev 
v pristojnosti federacije, ugotavljamo, da novi osnutek pušča dovolj prostora 
republikam in avtonomnim pokrajinam za samostojno urejanje zadev. Pri tem 
je potrebno upoštevati tudi sprejeto usmeritev, naj bi čim več zadev bilo pre- 
puščenih v pristojnost samoupravne regulative, da bi o njih lahko odločali za- 
varovanci sami v samoupravnih postopkih. Nesporno pa je, da federacija ureja 
v skladu z ustavnimi določbami le temeljne pravice delovnih ljudi, da zagotovi 
njihovo socialno varnost in solidarnost in da v zvezi s tem sodi v zvezno pri- 
stojnost tudi zagotovitev enotnih temeljev sistema. 

Med novostmi je potrebno najprej omeniti tiste, ki jih zakon prinaša na 
področju invalidskega varstva. S prenosom rizika invalidnosti na organizacije 
združenega dela in z zagotovitvijo boljše prevencije invalidnosti v teh orga- 
nizacijah ter novo definicijo invalidnosti, ki je mnogo ustreznejša, čeprav po- 
meni zožitev kroga invalidov, je storjen pomemben korak naprej, in to v izo- 
gib sedanji praksi, ko organizacije združenega dela invalidsko varstvo rešu- 
jejo v breme širše solidarnosti, pravzaprav celotne družbe. To pa bo odslej 
mogoče le v tistih izjemnih primerih, ko organizacije združenega dela ne bodo 
mogle iz objektivnih razlogov same zagotoviti tega varstva. 

Prvotno je bilo predvideno tudi pomembno izboljšanje materialnega po- 
ložaja upokojencev pri oblikovanju pokojninske osnove in pri usklajevanju 
pokojnin. To tako, da bi se osebni dohodki valorizirali na raven povprečnih 
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osebnih dohodkov v zadnjem letu, ne pa predzadnjem letu kot doslej ter da 
bi se pokojnine tekoče oziroma sproti usklajevale, ne pa tako kot doslej po 
gibanju osebnih dohodkov v preteklem letu. S tem bi se izognili tudi velikim 
vplivom inflacije na pokojnine. Vendar bi to pomenilo znatno povečanje sred- 
stev, po izdelanih ocenah približno 28 %. 

V inštitutih in pravicah zavarovanja predloženi osnutek zakona torej ne 
prinaša nekih večjih novosti. Kot novost pa velja vendarle omeniti odpravo 
gostote zavarovalne dobe, s čimer bodo s 65 leti starosti za moške oziroma 
60 leti za ženske lahko pridobili pravico do pokojnine vsi tisti, ki imajo naj- 
manj 15 let zavarovalne dobe, ne glede na to, v katerem časovnem obdobju. 
Prav tako je novost določitev najnižjega odstotka pri družinski pokojnini. Obe 
novosti sta nujni zaradi uskladitve s konvencijo številka 102 o minimalnih 
normah socialne varnosti. 

Novost je tudi na področju varstva borcev NOV in možnosti izbire naj- 
ugodnejšega petletnega obdobja za izračun pokojninske osnove; doslej je bilo 
to mogoče le po zadnjih petih letih. Nova pa je tudi možnost nevštevnosti ob- 
dobja, prebitega v narodnoosvobodilni vojni, v pokojninsko dobo; doslej se 
je to obdobje lahko vštevalo le v dvojnem ali enojnem trajanju, sedaj pa se 
lahko tudi ne všteva, in sicer po lastni opredelitvi borca NOV. 

Inštitut predčasne upokojitve, ki ob sprejemanju tega zakona v javnosti 
vzbuja največ pozornosti, ni novost. Do konca leta 1973 je bil v sistemu pokoj- 
ninskega in invalidskega zavarovanja kot pravica zavarovanca po zveznem 
zakonu, saj je do tedaj federacija na tem področju urejala vse zadeve. Šele 
z uveljavitvijo sedaj veljavnega sistema sodi v pristojnost federacije le ure- 
janje temeljnih pravic, uvedba tega inštituta pa je bila prepuščena v pristoj- 
nost republikam in avtonomnim pokrajinam. Inštitut je bil uveden v sistem 
leta 1965 kot posledica zaostritve pogojev za pridobitev pravice do pokojnine, 
saj sta se takrat potrebna pokojninska doba in starost povečali za pet let. Uve- 
den je bil torej kot izjema za omilitev spremembe strožjih pogojev. V skladu 
s svojimi specifičnostmi so ga nekatere republike uvedle, druge pa ne, na 
primer uveden ni bil v republiki Sloveniji, Crni gori ter Bosni in Hercegovini. 
Prav to pa je povzročilo v javnosti dosti polemike s trditvijo, da gre za ne- 
enake temeljne pravice. 

Inštitut predčasne upokojitve pomeni, da lahko zavarovanec uveljavi pra- 
vico do pokojnine pet let prej, torej ob pet let manjši starosti in pet let krajši 
pokojninski dobi od polne, in sicer moški pri 55 letih starosti in 35 letih po- 
kojninske dobe, ženske pa pri 50 letih starosti in 30 letih pokojninske 
dobe. Pri tem se mu pokojnina odmerja od pokojninske osnove, ki je deset- 
letno povprečje osebnega dohodka, valorizirano na predzadnje leto procentualno 
glede na pokojninsko dobo in znaša pri pet let manjši pokojninski dobi 10% 
manjšo pokojninsko osnovo. Poleg tega pa se zaradi tega, ker začne uživati 
pokojnino pet let prej, glede na starost pokojnina za vsako leto predčasnega 
odhoda v pokoj dodatno zmanjša. Doslej se je zmanjševala, kjer je bila uve- 
dena, za 1,33 %. Rešitve bi bilo treba iskati v takšnih inštitutih, ki ne pome- 
nijo izjeme, in sicer v skrajševanju delovnega časa in večji humanizaciji dela 
in s tem izboljšanju delovnih in življenjskih pogojev delavcev, ne pa v skraj- 
ševanju delovne dobe, kar je v nasprotju s podaljševanjem človekove življenj- 
ske dobe in v nasprotju s pomenom, ki ga ima delo za človeka. Ob tem je 
treba opozoriti, da takšno znižanje pokojnine pomeni resno ogrozitev socialne 
varnosti posameznikov in večje pritiske na varstveni dodatek. 
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V razpravah je prišla do izraza tudi zahteva, da se v pokojninsko dobo 
všteva tudi služenje vojaškega roka v JLA nad 15 mesecev. Zahteva ni nova, 
kajti o njej je bila razprava že leta 1972 ob sprejemanju sedaj veljavnega za- 
kona. Komisija se je do tega vprašanja pozitivno opredelila in predlagala 
takšno dopolnitev osnutka zakona zvezni komisiji. 

Tovarišice in tovariši delegati! Dotaknil sem se le pomembnejših vprašanj, 
ki jih je potrebno poudariti z vidika zveznega predpisa. Upoštevati je treba, 
da gre za osnutek zveznega zakona in da bomo o tistih zadevah, ki jih le-ta 
prepušča v republiško pristojnost in nadaljnjo pristojnost samoupravnega ure- 
janja, to pa je v celoti sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja, raz- 
pravljali tedaj, ko bo pred nami nov republiški zakon. Tedaj se bomo tudi 
odločali o vrsti vprašanj, ki so odprta na tem področju, odločali se bomo tudi 
za ali proti uvedbi inštituta predčasne upokojitve, z omejitvami ali brez njih. 
Zato je danes potrebno obravnavati zlasti tiste pripombe in predloge, ki bodo 
dani glede zadev, ki sodijo v zvezno pristojnost, opredeliti stališča ter jih po- 
sredovati predlagatelju zveznega zakona. 

Na koncu naj poudarim, da se Izvršni svet Skupščine SR Slovenije strinja 
z mnenji Skupščine, pripravljenimi na podlagi dosedanjih razprav in z mnenji, 
ki ste jih danes prejeli na klop. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Osnutek zakona je bil objavljen v Poro- 
čevalcu št. 24. Dobili ste tudi ugotovitve in stališča svetov za socialno in zdrav- 
stveno politiko, vprašanja družbenoekonomskega in političnega položaja žensk, 
vzgojo in izobraževanje ter Koordinacijskega odbora pri Predsedstvu Republi- 
ške konference SZDL, danes na klop pa še stališče Izvršnega odbora Predsed- 
stva Republiške konference, stališča, pripombe in predloge Izvršnega sveta, pa 
tudi mnenje k osnutku zakona, ki naj bi ga po razpravi sprejel naš zbor. To- 
variš Prijatelj je pravkar povedal, da se z njim strinja. 

Želim pa vas seznaniti s spremembami in dopolnitvami, ki jih je k mnenju 
sprejel Družbenopolitični zbor. To je naslednje: 

V 1. točki se v drugi vrsti črta besedica: »dosledno«. Skupščina meni, da 
predlagani osnutek zakona ni izpeljal ustavne opredelitve minulega dela, kar 
pomeni, da je sploh ni izpeljal, ne samo, da ie ni dosledno izpeljal. 

Na koncu 2. točke se doda nov odstavek, ki se glasi: »Zakon bi moral 
omogočiti uveljavljanje vsaj takšnih rešitev in s tem odpirati možnosti za po- 
stopno izpeljavo načel minulega dela«. 

V 3. točki se v drugi vrsti za besedo »izjemo« postavi pika, črta pa se 
besedilo »ko z organiziranimi prizadevanji za humanejše delovne razmere ni 
mogoče odpraviti negativnih vplivov, ki povzročajo potrebe po predčasnem 
upokojevanju«. 

V 6. točki se v tretji vrsti za besedo »se« doda beseda »širše«. To pomeni, 
da se delavcem, delovnim ljudem in občanom omogoči širše vključevanje v 
razpravo o tako pomembnem sistemskem zakonu. 

V 7. točki tse v peti vrsti črta »Izvršni odbor Predsedstva za Republiško 
konferenco SZDL Slovenije«, vstavi pa se: »Republiškega sveta Zveze sindi- 
katov Slovenije«. 

To so bile torej dopolnitve, ki jih je k mnenju sprejel Družbenopolitični 
zbor. 
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Osnutek zakona so obravnavali: Odbor za družbenoekonomske odnose in 
razvoj, Odbor za družbeno-politični in komunalni sistem in Zakonodajno-pravna 
komisija, ki so zboru poročali. Poročevalci, želite besedo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Štefan Horvat, delegat iz občine 
Kranj. 

Štefan Horvat: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Na osnovi organizirane in široke javne razprave o osnutku zakona o te- 
meljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja v občini Kranj 
so skupine delegatov, ki delegirajo delegate v Zbor občin in Zbor združenega 
dela Skupščine SR Slovenije, sprejele k osnutku omenjenega zakona nasled- 
nja stališča in predloge. 

K 20. členu: Besedilo drugega odstavka naj se črta. 
K 23. členu: Kaj velja za zadnje leto po 23. členu tedaj, ko se sešteva 

skupna delovna doba iz različnih let, torej, kadar je ta doba po posameznih 
letih bila krajša od 6 mesecev? 

K 25. členu: Ker se besedilo tega člena nanaša na sicer še ne sprejet zakon 
o razširjeni reprodukciji in minulem delu, opozarjamo na to, da naj se prouči, 
ali je mogoče v ta zakon vgraditi določila, ki bodo omogočala realizacijo prvega 
odstavka 25. člena ali pa naj se besedilo drugega odstavka 25. člena spremeni 
tako, da se v tretji vrstici za vejico besedilo spremeni in glasi: »ki ga določa 
zakon«. 

K 28. členu: Zadnji odstavek naj se črta. V prvih dveh odstavkih so do- 
ločena merila in kriteriji za usklajevanje pokojnin, ki bodo podrobneje urejena 
še z zakoni. Zato ni potrebno dodatno določanje meril in kriterijev za usklaje- 
vanje pokojnin z družbenim dogovorom in samoupravnim sporazumom. Po- 
trebo po tem pa lahko predpiše republiški zakon. Usklajevanje pokojnin le v 
začetku koledarskega leta po gibanju osebnih dohodkov v prejšnjem letu za 
upokojence ni sprejemljivo. Takšen sistem je praksa zadnjih nekaj let opustila 
v vseh republikah oziroma pokrajinah. Ali ne bi kazalo določiti, da je treba 
pokojnine obvezno usklajevati dvakrat letno? 

K 29. členu: Predlagamo, da se besedilo 29. člena spremeni tako, da bo 
usklajevanje med prej odmerjenimi in pozneje odmerjenimi pokojninami mo- 
goče tudi za posamezne kategorije upokojencev. 

K 33. členu: V tretjem odstavku naj se črta beseda »lahko«. Sprememba 
je potrebna, ker je tudi v bodoče potrebno zagotoviti enoten seznam poklicnih 
bolezni. 

K 34. členu: Delovni invalid je po našem mnenju v smislu tega zakona 
zavarovanec, ki je na podlagi invalidnosti že uveljavil ali uživa pravico iz 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ne pa zavarovanec, ki tako pravico 
šele uveljavlja. Verjetno je v prevodu iz srbohrvaščine v slovenščino prišlo 
do napake v tem členu. 

K 46. členu: V četrtem odstavku naj se črta beseda »lahko«. 
K 63. členu: Doda naj se nova 3. točka, ki naj se glasi: »na služenju vo- 

jaškega roka nad 24 mesecev«. Obvezniki služijo sedaj vojaški rok največ 18 
mesecev, praviloma pa le 15 mesecev, zato so tisti, ki so v preteklosti služili 
dlje, v neenakopravnem položaju. Skupina meni, da bi se s tem laže uresničilo 
to večkrat ponavljajoče se vprašanje. 

K 70. členu: Ni sprejemljivo določanje časovne dobe pet let načelno za vse 
primere. Predlagamo, da naj se določi neka minimalna doba, v kateri zavaro- 
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vanec opravlja dela in naloge. To dobo pa naj za posamezne primere del in 
nalog določi skupnost s svojim samoupravnim splošnim aktom. 

K 72. členu: Vsebina tega člena ni dovolj jasna. Določiti je treba, da po- 
kojninsko dobo ugotavlja tista skupnost, na območju katere jo je zavarovanec 
dopolnil. Alternativa pa naj se sprejme. 

K 82. členu: V tem členu naj se črtajo vse tri alternative, ker niso v 
skladu z enotnostjo celotnega sistema, saj se zavarovalna doba za pokojnino 
upošteva ne glede na to, v katerem času je bila dopolnjena. 

Skupina delegatov meni, naj se osnutek zakona o temeljnih pravicah iz 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja s temi in drugimi ustreznimi pri- 
pombami sprejme. 

Predsednica Silva Jereb: Besedo ima tovariš Miha Petan, delegat 
iz občine Celje. 

Miha Petan: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Osnutek zakona o temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavaro- 
vanja so v občini Celje obravnavali skupina delegatov za Zbor občin, Sekreta- 
riat Sveta za socialno politiko pri Občinski konferenci SZDL, sindikati na ple- 
narnem zasedanju o pripravah na 3. konferenco Zveze sindikatov Slovenije o 
socialni varnosti in delegacije iz enote Skupnosti pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja v občini Celje. V razpravah smo oblikovali naslednja stališča, 
mnenja in predloge. 

Za široko javno razpravo o osnutku zakona, ki naj bi urejal celovit sistem 
pokojninsko-invalidskega zavarovanja, je bilo namenjeno premalo časa. Zato 
so bile razprave v glavnem organizirane na občinski ravni, premalo pa so po- 
segle v temeljne organizacije združenega dela in krajevne skupnosti. Po mne- 
nju delegacij občine Celje bi se že na sedanji stopnji morale uskladiti raz- 
prave in stališča v republikah in pokrajinah, še posebej zato, ker po mnenju 
delegatov nekatera določila niso dosledno izpeljana, na primer vrednotenje 
minulega dela. Zato se upravičeno zastavlja vprašanje, ali je potrebna tako 
hitra sprememba zakonodaje na tem področju, glede na to, da niso rešene 
nekatere dileme. V tem smislu je oblikovana tudi pripomba k 6. členu, in sicer, 
da naj se pri usklajevanju pokojnin bolj upošteva tudi rast družbene produk- 
tivnosti dela. 

Razpravi j alci so bili mnenja, da je osnutek zakona dobro obrazložen, kar 
sicer pogosto pogrešamo pri delegatskih gradivih, in da so se tudi sredstva 
javnega obveščanja dovolj kvalitetno in intenzivno vključevala v celotno javno 
razpravo. 

Razpravljalci so menili, da bi morala biti vloga Sindikata pri zagotavljanju 
materialne in socialne varnosti v zakonu o temeljnih pravicah iz pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja ustrezno konkretizirana, kot na primer sodelovanje 
v postopku samoupravnega sporazumevanja, sopodpisniki in tako dalje. 

Delegati menijo, da bi morali poleg izravnave razlik v višini pokojnine, 
odmerjene v različnih obdobjih, poudariti tudi potrebo po izravnavi razlik med 
posameznimi panogami, ki so posledica njihovega različnega družbenoekonom- 
skega položaja v povojnem obdobju, na primer tekstilna industrija. V vseh 
razpravah je bil podprt predlog o odpravi gostote delovne dobe kot pogoja za 
opredelitev pravic do upokojitve. Podprt je bil tudi celoten sklop določb o 
uresničevanju invalidskega varstva v združenem delu, vendar je bila ob tem 
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izražena bojazen, da to ne pomeni, upoštevajoč realne razmere, večje socialne 
varnosti delovnih invalidov. Zastavljeno je bilo vprašanje neenakopravnega 
položaja posameznih organizacij združenega dela in zagotavljanje pravic glede 
na večje ali manjše število delovnih invalidov, ki je posledica težkih delovnih 
razmer, na katere pa organizacije združenega dela ne morejo bistveno vplivati. 

K 20. členu sta bili oblikovani dve stališči: eno je odločno za uvedbo mož- 
nosti predčasne upokojitve, ki je bilo sprejeto na enoti skupnosti pokojninsko- 
invalidskega zavarovanja, drugo pa odločno proti njej. Medtem ko prvi menijo, 
da je delovna storilnost po 50. letu že tako nizka, da je veliko bolniških iz- 
ostankov in da narašča število brezposelne mladine, ki bi lahko starejše de- 
lavce takoj nadomestila, utemeljujejo drugi svoja stališča z ekonomskimi izra- 
čuni, po katerih pokojnina, pridobljena z uporabo možnosti predčasne upoko- 
jitve, ne zagotavlja v celoti 'socialne varnosti upokojenca. Še manj pa si to 
na sedanji stopnji razvoja lahko privoščimo. Vsi pa so enotnega mnenja, da je 
potrebno storiti vse, da bodo v osnutku zveznega zakona o pokojninsko inva- 
lidskem zavarovanju ta določila poenotena v vsej Jugoslaviji in da bo odprav- 
ljen ta člen, ki omogoča predčasno upokojitev. Vztrajati bi namreč morali, da 
bodo temeljne pravice enake za vse delavce v Jugoslaviji. 

Kolikor pa bo ta člen sprejet, vztrajamo, da se črta drugi odstavek, da ne 
bi prihajalo do zlorab. 

K 23. členu. Osebni dohodki prejšnjih let naj se valorizirajo na zadnje leto 
in ne na predzadnje leto zavarovanja, ker pokojnine še zdaleč ne dosegajo 85 % 
zadnjega osebnega dohodka pred upokojitvijo. 

K 24. členu: Ni razloga, da bi bil odstotek odmere pokojnin različen za 
moške in različen za ženske že pri minimalnem pogoju za pridobitev pravice 
do starostne pokojnine za 15 let zavarovalne dobe. Ta odstotek naj pri zavaro- 
vanki progresivno raste šele po tem minimalnem pogoju. V tem členu naj bo 
določen tudi najvišji odstotek za odmero polne pokojnine, in sicer 85 %, tako 
kot ga določa 52. člen za udeležence NOV. 

K 41. členu: Dan je bil predlog, da naj imajo pravico do družinske pokoj- 
nine tudi osebe iz izvenzakonske skupnosti. 

K 62. členu: V 3. točki, drugi odstavek naj se črta beseda: »dojenja«, ker 
gre ta pravica že iz naslova same nege otroka po porodu. 

K 63. členu: Vnese naj se določilo, da se čas služenja vojaškega roka v JLA 
nad 15 mesecev šteje v pokojninsko dobo, kolikor je to ekonomsko upravičeno 
in mogoče. 

K 70. členu: Sprejme naj se alternativa, torej naj se črta pogoj 5 let. 
K 72. členu: Sprejme naj se alternativa, in sicer vključi naj se besedilo 

novega četrtega odstavka. 
K 76. členu: Besedilo tega člena je neprecizno. Zastavlja se vprašanje, ali 

ne gre za smiselno enako določbo kot pri tretjem odstavku 72. člena. 
K 82. členu: Ne soglašamo z alternativo. 
K 91. členu: Podpiramo alternativo. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Besedo ima tovariš Franc 
Kump, delegat iz občine Novo mesto. 

Franc Kump: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov za gospodarsko, socialno-zdravstveno in prosvetno-kulturno 
področje za Zbor združenega dela in skupina delegatov za Zbor občin Skup- 
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ščine občine Novo mesto sta na svojih sejah 21. in 22. tega meseca oblikovali 
posebne pripombe k osnutku zakona o temeljnih pravicah iz pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja. 

1. V 9. členu, v zadnjem odstavku ni jasno, kako lahko družbenopolitične 
skupnosti z odlokom sodelujejo pri zagotavljanju sredstev za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje. 

2. Ker zakon opredeljuje temeljne pravice za vso Jugoslavijo, naj bo v 24. 
členu zapisan tudi najvišji odstotek pokojnine od povprečnega osebnega do- 
hodka, da med republikami le-ta ne bo različen. 

3. V 28. členu ni jasno, ali se starostna pokojnina na začetku leta uskla- 
juje s porastom nominalnih osebnih dohodkov tudi tistim upokojencem, ki jim 
je bila pokojnina odmerjena po osebnem dohodku zadnjega l«ta. 

4. 31. člen: Združeno delo materialno in strokovno ni pripravljeno, da bi 
že v letu 1982 pristopilo k realizaciji tega člena. Predlagamo, da se določi 
ustrezen rok, po katerem bodo organizacije združenega dela morale začeti 
uresničevati določbe tega člena. 

5. 35. člen v povezavi s 15. členom: Iz zakona ni razvidno, v kakšnem ob- 
segu je mišljena prekvalifikacija — v enakem, večjem ali manjšem obsegu 
kot do sedaj. Določeno naj bi bilo, koliko naj traja prekvalifikacija, če delavec 
izobraževanja za prekvalifikacijo ne opravi uspešno v za to predvidenem roku 
in koliko časa vztrajati pri takem šolanju in ga financirati. 

6. V 41. členu naj se določi, po kateri starosti sta vdova oziroma vdovec 
upravičena do družinske pokojnine, da bo to enotno urejeno za vso Jugoslavijo. 

7. V predlogu gradiva za 3. konferenco Zveze sindikatov Slovenije je za- 
pisano, naj bi se v zavarovalno dobo štel tudi vojaški rok nad 15 mesecev. Smi- 
selno bi ta določba sodila v 63. člen v primerih, da bi to določilo bilo mogoče 
realizirati v okviru veljavnih stopenj. 

Poleg tega predlagamo, da se v 63. člen vključi tudi določba, naj se v de- 
lovno dobo šteje tudi delo na mladinskih delovnih akcijah do leta 1957 brez 
dosedanje omejitve, da se mora brigadir v 6 mesecih zaposliti, sicer se mu so- 
delovanje na akciji ne šteje v delovno dobo. S tako omejitvijo so namreč pri- 
krajšani vsi tisti, ki so se šolali in se seveda po akciji niso zaposlili. 

8. V 70. členu podpiramo alternativo, torej naj se črta pogoj 5 let. Delovna 
doba naj se benificira od trenutka nastanka invalidnosti in ne šele čez pet let. 

9. V 82. členu se zavzemamo za to, da se med republikami poravnavajo 
vse pokojnine tako, kot je bilo zapisano do sedaj, vendar se ni izvajalo, ali 
pa naj se pokojnine sploh ne poravnavajo. 

Skupini delegatov imata pripombe tudi k prvemu odstavku 10. člena, če- 
trtemu odstavku 46. člena, k 68. členu in k 72. členu, ker pa so identične in 
smiselno enake kot so stališča, pripombe in predlogi Izvršnega sveta, navedeni 
v gradivu, ki smo ga danes prejeli, jih ne bom bral. 

Predsednica Silva Jereb: Besedo ima tovariš Branko Pucelj, delegat 
iz občine Šmarje pri Jelšah. 

Branko Pucelj: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skušal bom strniti svojo razpravo, ker je vsebina naše razprave delno 
zajeta v mnenju Skupščine SR Slovenije k 2. točki, ki smo ga dobili danes na 
klop. Naša delegacija se strinja s stališči skupščinskih odborov k osnutku za- 
kona o temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, in 

21» 
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sicer, da je nujno potrebno vgraditi v pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
elemente minulega dela in razširjene reprodukcije ter da naj se zato razprava 
o osnutku zakona ustrezino podaljša. 

Poleg tega tudi menimo, da osebni dohodek ne more biti osnovno merilo za 
izračun pokojnine zato, ker osebni dohodek ne izraža vedno celotnega deleža, 
ki ga delavec prispeva k večji materialni osnovi in storilnosti delovne organi- 
zacije in celotnega združenega dela. V Sloveniji imamo zadnjih nekaj let samo- 
upravne sporazume in družbene dogovore, s katerimi urejamo razporejanje 
dohodka in delitev sredstev za osebne dohodke in skupno porabo. Pri tem mi- 
slimo predvsem na različne štartne osnove osebnega dohodka ob sprejemanju 
omenjenih dogovorov, tako zaradi administrativnega določanja cen v prete- 
klosti kot tudi drugih administrativno določenih pogojev gospodarjenja oziroma 
pogojev pridobivanja dohodka, ki izkrivljajo realnejšo sliko delavčevega pri- 
spevka k dvigu družbene produktivnosti dela. Zato predlagamo, da predlagatelj 
pri pripravi predloga zakona upošteva elemente našega družbenega dogovora. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Pucelj. Besedo ima 
tovariš Zoran Dular, delegat iz občine Krško. 

Zoran Dular: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Delegati vseh treh zborov Skupščine občine Krško so na svoji včerajšnji seji, 
na kateri so sodelovali tudi delegati 23. okoliša s področja gospodarstva, ob- 
ravnavali predloženi osnutek zveznega zakona o temeljnih pravicah iz pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja. S tem so zaključili tudi prvi krog javne raz- 
prave v občini, k osnutku zakona pa so zavzeli naslednja stališča. 

Delegati v načelu soglašajo z namenom zakona, da se dokončno opredelijo 
oziroma uredijo temeljne pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
kot ekonomska in ne socialna kategorija, ki temelji na ustavnih načelih in ne- 
odtujljivi pravici, da si delavci v združenem delu in delovni ljudje v drugih 
oblikah združevanja dela in sredstev zagotavljajo svoj materialni in družbeni 
položaj z živim in minulim delom ter njegovimi rezultati. Brez dvoma bo v 
zakonu zelo težko opredeliti funkcijo in pomen minulega dela, zlasti njegovo 
upoštevanje pri oblikovanju pokojninske osnove, prav spričo heterogenosti vred- 
notenja minulega dela, ki je lahko odraz konjunkture zavestnega odpovedova- 
nja osebnemu dohodku v korist razširjene reprodukcije ali pa izjemno težkega 
položaja določene panoge v gospodarskem sistemu, na primer tekstilna indu- 
strija, kjer se minulo delo izraža zgolj v doseganju proizvodnih norm, vendar 
z nizko akumulacijo. 

Najbrž ne bi smeli prezreti tudi dejstva, da so valorizacije osebnih dohod- 
kov iz prejšnjih let, zavarovanja za zadnje leto, tekoče usklajevanje pokojnin 
in vštevanje vojaškega roka v pokojninsko dobo, prav tako v določenem smislu 
sestavina minulega dela. Če izhajamo iz predpostavke, da je minulo delo po- 
memben element pokojninske osnove kot ekonomske kategorije, potem lahko 
ugotovimo, da predloženi osnutek ne opredeljuje oziroma ne zagotavlja mož- 
nosti za uresničevanje temeljnih pravic naštetih zakonov, predvsem pa ne vse- 
buje nobenih konkretnih rešitev za upoštevanje minulega dela v pokojninskem 
sistemu. 

Čeprav so v osnutku zakona opuščene nekatere predvidene novosti, ki bi 
pomenile bistveno širjenje temeljnih pravic pokojninskega in invalidskega za- 
varovanja, se vsiljuje vprašanje, ali je spričo sedanje dokaj neugodne gospo- 
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darske situacije primeren trenutek za uveljavitev predloženega zakona, še zla- 
sti, če ni v vseh delih dorečen in v celoti uresničljiv. 

V skladu s temi ugotovitvami in zaključki uvodoma omenjene javne raz- 
prave in obravnave ■ osnutka na včerajšnji seji vseh zborov Skupščine občine 
Krško je bilo predlagano, da se razprava o osnutku zakona odloži do pred- 
hodnega sprejema predvidenih zakonov o minulem delu in razširjeni repro- 
dukciji, ki po našem mnenju predstavljajo osnovo in izhodišče za uresničevanje 
pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja na osnovah minulega dela 
kot izvirne sestavine pokojninske osnove. Pripravile in sprejele naj bi se le 
tiste spremembe in dopolnitve sedaj veljavnega sistemskega zakona, ki so nujno 
potrebne oziroma ki predstavljajo določen anahronizem v pokojninskem si- 
stemu, to se zlasti nanaša na odpravo gostote let, možnost predčasne upokojitve^ 
zgolj določene kategorije zavarovancev, primer generacije, ki se je zaposlila 
v prvih letih povojnega obdobja, priznanje javnih del Oziroma njihovo všteva- 
nje v delovno dobo in podobno. Na ta način bi odpravili nekatere pomanjklji- 
vosti v veljavnem zakonu in imeli več možnosti za vsebinsko in kvalitetno pri- 
pravo novega zakona, ki bo imel tudi ustrezno materialno podlago. Ne glede na 
takšen predlog pa so delegati vseh zborov občinske skupščine enotnega mnenja, 
da je pri nadaljnjih razpravah o predloženem osnutku zakona treba predvideti 
pravico priznanja oziroma vštevanje vojaškega roka nad 15 mesecev v pokoj- 
ninsko dobo, ker gre s tem za priznanje določene obveznosti občanov do družbe. 

Delegati prav tako predlagajo, da se v predloženem zveznem zakonu te- 
meljne pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja uredijo enotno za 
vso Jugoslavijo in s tem zagotovi enakopraven položaj delavcev in delovnih 
ljudi pri uveljavljanju in uresničevanju teh pravic. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Besedo ima tovarišica Anka 
Tominšek, delegatka mesta Ljubljane. 

Anka Tominšek: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Moram poudariti, da je skupina delegatov mesta Ljubljane, ki je 25. tega 
meseca obravnavala osnutek zveznega zakona, upoštevala razprave, ki so bile 
organizirane v Ljubljani tako v okviru sindikatov kot v nekaterih telesih in z 
delegati posameznih organizacij združenega dela. Naša skupina delegatov se 
ni spuščala v konkretno obravnavo osnutka zakona, ampak je ostala pri njegovi 
načelni obravnavi. 

Tudi pri nas se je zastavilo vprašanje, ali je umestno, potem ko smo skoraj 
7 let pripravljali nov pokojninski sistem, da v teh pogojih in ob takem kon- 
ceptu sprejmemo nov zvezni zakon. 

Iz mnenja Skupščine SR Slovenije izhaja zelo jasna ugotovitev, da pred- 
lagani osnutek zakona ni izpeljal — ne le da ni dosledno izpeljal — ustavne 
opredelitve minulega dela. Zato menim, da je pred Zborom občin in tudi pred 
ostalimi zbori slovenske Skupščine zelo pomembna odločitev o tem, kakšno 
naj bo v tem trenutku stališče do tega zveznega zakona. 

Bile so tudi pripombe glede roka javne razprave in ob tem predlogi za 
podaljšanje javne razprave. Skupina delegatov se je ob teh pripombah oziroma 
predlogih ustavila ob vprašanju, ali smo tudi ob pogoju podaljšanja javne 
razprave sposobni v nekem doglednem času realizirati tisto, kar smo vsi pri- 
čakovali v dani situaciji, se pravi, da bo nov sistem resnično predstavljal ko- 
rak naprej v primerjavi s sedanjim. 
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Nekateri, med njimi sem tudi sama, smo izrazili dvom v to, da bomo spo- 
sobni v relativno kratkem času priti do bistveno drugačnih rešitev glede ka- 
tegorije minulega dela, ne glede načelne opredelitve, ampak glede konkretiza- 
cije te kategorije. Vsi poudarjamo, da nismo zadovoljni s tem, da naj bi bil pri- 
spevek minulega dela ali'pa prispevek delavca sploh v aktivni dobi, ki naj bi 
prišel do izraza v oblikovanju pokojnine, osebni dohodek. Ta trenutek, tako je 
tudi zapisano v gradivu Izvršnega sveta in to je tudi razvidno iz samega kon- 
cepta zveznega zakona, očitno nismo bili sposobni jugoslovanski javnosti ali 
sami sebi kaj drugega ponuditi. Se pravi, konkretno merilo je v tem trenutku 
le osebni dohodek. Edina novost, kot so nekateri že poudarili, med njimi tudi 
predstavnik Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja v svoji uvođ- 
eni besedi je ta, da bi lahko upokojenec po upokojitvi zahteval ponovno odmero 
pokojnine na podlagi dela osebnega dohodka iz minulega dela, ki bi ga prejel 
po upokojitvi. 

Nadalje ugotavljamo, da ni mogoče prehitevati z novim zveznim pokoj- 
ninskim zakonom in z izpeljavo te kategorije o minulem delu, če hkrati te kate- 
gorije še nismo ustrezno konkretizirali v tako imenovanem zakonu o razšir- 
jeni reprodukciji in minulem delu. Tudi glede priprave tega zakona smo sli- 
šali ugotovitve in so nam tudi znane. Tudi če bi v tem trenutku imeli te re- 
šitve že uzakonjene, pa menim, da nam je vsem jasno, da bi jih morali v praksi 
najprej uresničiti, da bi jih lahko nato povzeli pri opredeljevanju družbeno- 
ekonomskega položaja upokojenca. Zato si ne smemo delati nobenih utvar, da 
bi lahko generacija, ki se je upokojila oziroma ki je pred upokojitvijo, na tej 
podlagi pridobila kaj bistveno novega, kajti niti tako imenovanega kolektivnega 
oziroma tozdovskega ali ozdovskega niti minulega dela posameznega delavca 
nimamo ovrednotenega in evidentiranega in ga za nazaj najbrž tudi ne bomo 
mogli imeti. Menim, da bi si morali biti glede tega zelo na jasnem, ko obli- 
kujemo določena stališča. 

Zaradi vseh tistih, ki so pričakovali od tega novega sistema veliko, kar je 
tovariš Prijatelj uvodoma omenil, prav na podlagi njihovega minulega dela, 
je prav, da povemo resnico, kako je in kako bo še nekaj časa z realizacijo te 
kategorije v delitvenem sistemu. Tudi naša skupina soglaša z ugotovitvijo, po- 
znavajoč vse razmere v tozdih, v širšem slovenskem, jugoslovanskem in svetov- 
nem gospodarskem prostoru, da osebni dohodek ni bil in še nekaj časa najbrž 
ne bo dejanski odraz delavčevega živega in minulega dela. Zato se bodo vse 
anomalije, ki se pojavljajo v delitvenem sistemu, še nekaj časa, dokler bo tak 
sistem, odražale tudi v novem pokojninskem sistemu. 

Ob obravnavi tega osnutka zakona smo imeli na razpolago le dve poročili 
republiške Skupščine, in sicer poročili dveh odborov tega zbora, iz katerih 
je razvidno, da se en odbor zavzema za odložitev, drugi odbor pa predlaga 
podaljšanje razprave. Če izhajam iz današnjega gradiva, potem lahko ugotovim, 
da še zavzemamo v bistvu za to, da se podaljša javna razprava. Menim, da je 
tako tudi prav, kajti nisem prepričan, da bi v tem trenutku, glede na že oprav- 
ljeno delo, uspeli, po domače povedano, zavreti to delo. Verjetno pa bi tudi z 
vidika pričakovanj upokojencev in delavcev, ki si pač obetajo nekaj novega, 
najbrž danes težko klonili pred tem delom — poudarjam danes — kajti morda 
bi morali bolj odločno povedati naše stališče v fazi predloga za izdajo zakona. 
Ker pa kljub temu ni take nuje, menim, da bi morali realizirati ne le pravico, 
ampak tudi dolžnost naših delavcev, ki bodo tudi zagotavljali sredstva za to, 
da povedo svoje mnenje. Predstavniki organizacij združenega dela v Ljubljani 
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so tudi povedali, da rok, kakršen je bil, in gradivo, ki so ga imeli na razpolago, 
žal nista omogočila resnično kvalificirano in organizirano razpravo v tozdih in 
v krajevnih skupnostih. Več ali manj je ta razprava potekala v forumih, bodisi 
v okviru sindikatov, v posameznih telesih, ali v skupnih službah tozdov, soz- 
dov itd. 

Hkrati pa želim povedati, da so se delegati kljub vsemu strinjali z neka- 
terimi rešitvami, in to predvsem s tistimi, ki so že dalj časa predmet javne raz- 
prave in tudi polemik. Bili so enotni v tem, da je treba v jugoslovanskem enot- 
nem tržnem in delovnem prostoru zagotoviti enotne pogoje za upokojitev, tako 
glede starosti kot glede pokojninske dobe. To pa hkrati tudi pomeni, upošte- 
vajoč do sedaj izraženo stališče in interes tudi slovenskega delavca do instituta 
predčasne pokojnine, da je treba ta institut omogočiti. Kako ga bomo konkretno 
kvantificirali oziroma še bolj podrobno uredili, je stvar republike, zato naj bi 
bila na nivoju federacije sprejeta taka rešitev, da se to prepusti republikam in 
pokrajinam, ki naj pri tem upoštevajo svoje specifičnosti. Doslej je bilo največ 
pripomb prav v zvezi s tem institutom, številna so bila tudi delegatska vpra- 
šanja, ker javnost ponekod ni pravilno razumela, da so pogoji za upokojitev 
sicer enotni, vendar se republika Slovenija pred leti zavestno ni opredelila 
glede predčasne upokojitve. 

Drugo vprašanje, ki mu je javna razprava posvetila tudi v Ljubljani po- 
sebno pozornost, je bilo vprašanje vštevanja služenja vojaškega roka nad 15 
mesecev v pokojninsko dobo. Menim, da bi le kazalo naše stališče do tega 
vprašanja nekoliko bolj jasno opredeliti v tem dokumentu, kajti pred 8 leti 
so poslanci Socialno-zdravstvenega zbora in republiška Skupščina zadolžili pri- 
stojne republiške organe, da proučijo, kaj bi to pomenilo, če bi všteli vojaški 
rok v pokojninsko dobo. Verjetno pa ne bi sedaj kazalo samo proučevati, am- 
pak bi se morali do tega vprašanja bolj konkretno opredeliti, kajti gre za gene- 
racijo, ki je po vojni služila mnogo daljši kadrovski rok kot danes, in ta je 
pred odhodom v pokoj. Zato se mi zdi, da je treba to vprašanje rešiti sedaj, ali 
pa bo kmalu brezpredmetno. 

Glede gostote delovne dobe, kot pogoja za opredelitev pravic do upokojitve, 
je tudi naša skupina delegatov podprla mnenje tovariša Prijatelja, pa tudi glede 
na to, da je verjetno le treba upoštevati, če nekdo opravi neko delo naj glede 
na opravljeno količino dela tudi dobi primerno pokojnino. 

Naslednje vprašanje, ki je bilo deležno velike pozornosti tudi takrat, ko 
smo gradili ta pokojninski sistem, je vprašanje valorizacije osebnih dohodkov 
ali na raven povprečnih osebnih dohodkov v zadnjem letu ali predzadnjem 
letu zavarovanja. Vedeti pa je treba, da tudi če bomo valorizirali osebne do- 
hodke na zadnje leto zavarovanja, to še vedno ne bo 85% zadnjega osebnega 
dohodka, kajti pozabljamo, da je to toliko odstotkov od pokojninske osnove, 
ki pa jo tvori povprečje desetih let, pri borcih pa petih let zavarovanja. Mi se 
do tega vprašanja nismo opredeljevali, vendar pa smo se zavedali njegove 
aktualnosti, ker se potem seveda pokojnina takoj dvigne na višji nivo. 

Ob tem pa moramo opozoriti še na vprašanje, ki mu je bila posvečena 
posebna pozornost zlasti v preteklem letu, to je v mednarodnem letu invali- 
dov. Morda si bo kdo zastavil vprašanje, zakaj opozarjam na to vprašanje ob 
obravnavi osnutka zakona o temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja. Gre za vprašanje prizadetih otrok, skratka za duševno pri- 
zadete kategorije občanov. Mnenja so, da bi naša samoupravna socialistična 
družba morala to vprašanje ustrezneje rešiti, kot je sedaj rešeno, in bi mu v 
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primeru, ko tak otrok dopolni 18 let in ni opravilno sposoben, morali zagoto- 
viti lasten vir preživljanja. Sedaj se ta problematika rešuje v okviru socialne- 
ga skrbstva, ki jih ta pod določenimi pogoji priznava posameznim ogroženim 
kategorijam občanov. To vprašanje sem omenila zato, ker menim, da bi mu tu- 
di v javni razpravi morali posvetiti ustrezno pozornost in da bi se naši delavci 
lahko do tega vprašanja opredelili. 

Predsednica Silva Jereb: Besedo ima tovarišica Slavica Robida, de- 
legatka iz občine Ljubljana-Bežigrad. 

Slavica Robida: Tovarišica predsednica! Ker so razmišljanja tova- 
rišice Tominšek podobna našim, bi se razpravi odpovedala. 

Predsednica Silva Jereb: Besedo ima tovariš Tomo Kipa, delegat iz 
občine Maribor. 

Tomo Kipa: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Želim povedati le to, da delamo krivico tovarišem, ki so po osvoboditvi delali 
v službi Jugoslovanske ljudske armade, kot na primer v Korpusu narodne 
obrambe Jugoslavije s posebnimi nalogami. Menim, da ne bi bilo prav, da tem 
ljudem, ki so služili 30 in več mesecev, to dobo ne upoštevamo pri pokojnini. 
Menim tudi, da ni šlo za to, da se ti ljudje naučijo vojaških veščin, ampak za 
splošno, specialno potrebo, ki je narekovala tako dolgo služenje vojaškega 
roka. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Besedo ima tovariš Marjan 
Kotar, član Izvršnega odbora Predsedstva Republiške konference SZDL Slo- 
venije. 

Marjan Kotar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! V obdobju od objave osnutka zakona o temeljnih pravicah iz pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja je bilo nemogoče organizirati širšo in te- 
meljito javno razpravo, ker je bilo na razpolago premalo časa, kar so omenili 
tudi razpravi j alci pred menoj. Kljub temu, in tako je pokazala tudi današnja 
razprava, pa so o osnutku tega zakona razpravljali delegati v delegacijah in v 
ustreznih skupščinah samoupravnih interesnih skupnosti, v nekaterih občinah 
tudi delegacije za zbore združenega dela in krajevne skupnosti, v Socialistični 
zvezi pa v razširjeni sestavi Svet za socialno in zdravstveno varstvo ter konč- 
no tudi Izvršni odbor Predsedstva Republiške konference SZDL. 

Vse dosedanje razprave so opozorile na vrsto dilem in nerešenih proble- 
mov, zlasti pa na izjemno velik interes delovnih ljudi in občanov in potrebo, 
da se o predloženem osnutku zakona organizira široka javna razprava, za kar 
pa je v tem trenutku glede na predvideni postopek bilo premalo časa. Priprave 
za spremembo zakonodaje s področja pokojninskega in invalidskega zavarova- 
nja so potekale od sprejema ustave leta 1974, pospešeno od leta 1976, ko je bil 
sprejet zakon o združenem delu. Ustava in zakon o združenem delu pa sta po- 
kojnino opredelila kot temeljno pravico, ki naj delavcu zagotovi ekonomsko 
in socialno varnost po zaključku aktivne delovne dobe v združenem delu na 
podlagi njegovega prispevka, ki ga je v obliki tekočega in minulega dela pri- 
speval k povečanju dohodka in k splošnemu družbenemu napredku. 
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V naši republiki je bilo že v fazi predloga za izdajo zakona sprejeto sta- 
lišče, da mora zakon graditi kategorijo minulega dela ne samo kot načelo, 
temveč ga je treba tudi konkretno izpeljati v celotnem sistemu pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja, da bo pokojnina temeljila na družbenoekonom- 
skem položaju delavcev v združenem delu ter obenem odražala njihov pri- 
spevek z živim in minulim delom. Ves čas smo se zavzemali za to, da mora 
pokojninski sistem spodbujati delavce tudi k povečanju osebne in družbene 
produktivnosti dela, jih obenem motivirati za večja vlaganja v razširitev m 
krepitev materialne osnove dela ter s tem h krepitvi ekonomske in socialne var- 
nosti delavcev pred in po upokojitvi. Predloženi osnutek zakona pa je minulo 
delo postavil samo kot načelo, konkretno pa ga v celotnem sistemu sploh ni iz- 
peljal. To pomeni, da skupina, ki je pripravljala zakon, ni našla ustreznih prak- 
tičnih rešitev za konkretizacijo tega načela. 

Temeljne opredelitve minulega dela bi morale biti razčlenjene tako, kot 
je bilo že nekajkrat poudarjeno v zakonu o razširjeni reprodukciji in minulem 
delu, ki je v pripravi. Ker pa tega zakona še ni, se je predlagatelj osnutka od- 
ločil za poenostavljeno rešitev z ugotovitvijo, da so rezultati minulega dela že 
vsebovani v osebnih dohodkih, ki naj bodo edina podlaga za določitev pokojnin- 
ske osnove. Če sprejmemo tako rešitev, pomeni, da se s tem zavestno odpovedu- 
jemo pravicam iz minulega dela ali pa da zanemarimo dejstvo, da osebni doho- 
dek rezultatov minulega dela dejansko ne vsebuje. To bi imelo negativne posle- 
dice pri prizadevanjih za izpopolnjevanje sistema delitve osebnih dohodkov m 
na stimuliranje delavcev za širjenje materialne osnove združenega dela, kar bi 
moralo biti osnova za zagotavljanje ustreznih pokojnin. Pri tem bi bili se ved- 
no prizadeti delavci, ki na posameznih področjih gospodarstva zaradi objek- 
tivnih razlogov niso mogli ustvarjati osebnih dohodkov, ki bi bili dejansko re- 
zultat njihovega vloženega dela. 

Če bi se zahteva po usklajeni rešitvi z zakonom v združenem delu izka- 
zala za praktično neizvedljivo in oddaljeno, bi kazalo sprejeti vsaj predloge, 
ki so se oblikovali v naši republiki. Ti se zavzemajo za to, da bi za potrebe po- 
kojninskega zavarovanja prispevale več sredstev dohodkovno intenzivne de- 
lovne organizacije, ki razpolagajo z večjo akumulacijo in modernejšimi sred- 
stvi za proizvodnjo, kar je vsekakor tudi rezultat vloženega minulega dela. 
Na ta način bi lahko upoštevali ne le gibanja nominalnih osebnih dohodkov, 
ampak tudi gibanja celotnega dohodka in družbeno produktivnost celotnega 
združenega dela. Tudi izpeljava teh zamisli zahteva več časa za pripravo pred- 
loga zakona, zlasti pa za izračun in potrebno kvantifikacijo sredstev. To so 
razlogi, zaradi katerih bi bilo treba podaljšati javno razpravo, v njej pa zago- 
tovitvi'možnost, da se čim širši krog delovnih ljudi izjavi tudi o temeljnih izho- 
diščih republiškega zakona, ki bi moral biti hkrati predložen, kakor tudi o naj- 
pomembnejših določbah, ki morajo biti predmet samoupravnega urejanja v 
skupnostih pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 

Nobenega dvoma ni, da je določanje temeljnih pravic v pristojnosti fede- 
racije, ni pa povsem razjasnjeno, kaj sodi med temeljne pravice, ne glede na to, 
da je bilo v razpravi ocenjeno, da zvezni zakon daje republikam dovolj mož- 
nosti za samostojno razčlenjevanje temeljno opredeljenih določb. Dokaj enot- 
no mnenje je bilo, da se na območju Jugoslavije enotno uredijo naslednje 
pravice: 

1. pokojninska in starostna doba, vključno s pravico do predčasne upo- 
kojitve; 
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2. določanje pokojninske osnove ter pogoji za prevedbo in usklajevanje 
pokojnin; 

3. razmerje med osebnimi dohodki in pokojninami, kar je v posameznih 
republikah različno rešeno. Republike naj bi samostojno določale sistem zago- 
tavljanja sredstev ter metodologijo za izpeljavo ter uresničevanje teh pravic. 

V javni razpravi, kakršno smo v tem času lahko organizirali, pa so do- 
bile podporo naslednje spremembe zakona: ukinitev gostote delovne dobe, ki 
je sedaj predpisana kot pogoj za pridobitev pravice do pokojnine, kar je tudi 
v skladu s pravico do minulega dela in mednarodnimi konvencijami, spremem- 
be v sistemu invalidskega varstva, nova definicija invalidnosti, ugotavljanja 
sposobnosti za delo ter večjo odgovornost in obveznost združenega dela za pre- 
ventivne ukrepe za usposabljanje in zaposlovanje invalidov; določbe o obvez- 
nem pokojninskem zavarovanju združenih kmetov s pooblastilom republik, da 
s svojimi zakoni konkretizirajo načelne opredelitve 

V razpravah je bilo velikokrat odprto tudi vprašanje predčasne upokojit- 
ve. Izražena je bila zahteva, da bi morali to pravico ponovno uvesti tudi v 
Sloveniji. Dejstvo je, da je to vprašanje z republiškimi zakoni različno ureje- 
no in da so s tem postavljeni delavci v različen in neenakopraven položaj. 
Zahteve po enotni ureditvi so zlasti prisotne pri generaciji, ki je delala v po- 
vojnem času v težkih pogojih ob 48-urnem delovnem tednu, neurejenem var- 
stvu pri delu, s krajšimi letnimi dopusti, v nočnem delu, skratka v času, ko 
osebni dohodki niti zdaleč niso odražali dejansko vloženega dela. Zato bi bilo 
prav, da se ta pravica omogoči tudi v Sloveniji. Z republiškim zakonom pa bi 
bilo treba opredeliti, da bo to izjema in ne pravilo. To pomeni, da je potrebno 
zaostriti pogoje tako, da ne bodo stimulirali delavcev za predčasno upokoje- 
vanje. Iz tega izhaja tudi predlog, da se drugi odstavek 20. člena osnutka za- 
kona črta. 

V javni razpravi je bila tudi ponovljena zahteva, da bi se v pokojninsko 
dobo všteval tudi vojaški rok. V osnutku zveznega zakona je bil predlog, da 
bi se v pokojninsko dobo štel vojaški rok, daljši od 15 mesecev, z utemeljitvi- 
jo. da J® potrebno ta čas opredeljevati kot minulo delo. Pri tem je treba nam- 
reč upoštevati, da so nekateri delavci v povojnem obdobju služili vojaški rok 
celo 36 in več mesecev. Enotno mnenje je bilo tudi, da je šestmesečni rok za 
začetek izvajanja zakona prekratek, zlasti za uveljavljanje sprememb na pod- 
ročju invalidskega varstva ter sprejemanje republiških zakonov, ki bodo zah- 
tevali širšo razpravo in zaradi tega ni mogoče pričakovati, da bi se zakon lahko 
pričel uporabljati v krajšem roku od enega leta. 

Izvršni odbor Predsedstva Republiške konference SZDL Slovenije je tudi 
predlagal, da bi v Zvezni konferenci Socialistične zveze Jugoslavije pred ob- 
ravnavo zakona v Zveznem zboru Skupščine SFR Jugoslavije uskladili različ- 
na mnenja in interese posameznih republik in pokrajin ter družbenopolitičnih 
organizacij do novega pokojninsko-invalidskega sistema, ob upoštevanju seveda 
specifičnih razmer v posameznih republikah. To ob različnih mnenjih v posa- 
meznih republikah zahteva spet nekaj časa ter obenem posredno podpira naš 
predlog za podaljšanje roka za javno razpravo. 

Predsednica Silva Jereb: Sprašujem tovariša Rada Roterja, delegata 
iz SR Slovenije v Zveznem zboru skupščine SFRJ, če se želi vključiti v raz- 
pravo? 
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Rado Roter (iz klopi) : Menim, da je bilo v razpravi vse povedano, 
ostaja samo dilema glede podaljšanja roka za javno razpravo in kaj lahko v 
nadaljevanju pričakujemo od nje glede na to, da se pripombe pokrivajo, ali 
samo spremembe in dopolnitve zakona ali pa odložitev sprejema tega sistem- 
skega zakona. 

Predsednica Silva Jereb: Torej, glede podaljšanja roka za razpravo 
smo vsi enotnega mnenja s Socialistično zvezo na čelu, da bi bilo treba raz- 
pravo vendarle podaljšati. Glede mnenja tovarišice Tominškove o predčasni 
upokojitvi je podobnega mnenja bil tudi Odbor za družbenoekonomske od- 
nose in razvoj zbora občin, pri tem pa je stvar naslednja. Prek Zvezne kon- 
ference Socialistične zveze in naših delegatov v Zveznem zboru skušamo ugo- 
tovitvi, kakšna so o tem stališča drugod po Jugoslaviji. Prav gotovo moramo 
upoštevati njihova mnenja, kljub dejstvu, da se mi bolj zavzemamo za spre- 
membe in dopolnitve, kot pa za to, da te spremembe razglasimo za nov temelj- 
ni zakon. 

Upoštevaje predlog tovarišice Tominškove, da bi naše stališče glede slu- 
ženja vojaškega roka kazalo bolj konkretno in jasno opredeliti, predlagam 
spremembo v četrti točki, in sicer: drugi stavek postane prvi, besedilo pa se 
glasi: »Vojaški rok bi bilo potrebno opredeliti kot pravico iz minulega dela, 
iz katerega izhaja tudi pravica do pokojnine, zato bi se bilo treba čim prej 
opredeliti do možnosti vštevanja služenja vojaškega roka nad 15 mesecev v 
JLA v pokojninsko dobo.« 

Besedo želi tovariš Danilo Sbrizaj, delegat iz občine Ljubljana-Siška. 

Danilo Sbrizaj (iz klopi) : Skupščina občine Šiška je obravnavala 
omenjeni osnutek zakona in Skupščini SR Slovenije posredovala pisne pripom- 
be. Želim pa opozoriti, da ga nista obravnavali samo skupini delegatov, ampak 
oba zbora Skupščine občine Šiška skupaj s skupščino Samoupravne interesne 
skupnosti za socialno varstvo. To velja tudi za osnutek zakona o stanovanjskih 
razmerjih. Predlagam, da se to vnese tudi v zapisnik. 

Predsednica Silva Jereb: Navada je, da celotno gradivo, ki ga obrav- 
navamo v zboru in pisne priloge, ki jih sicer neradi sprejemamo, posredujemo 
predlagatelju, v tem konkretnem primeru pa jih bodo dobili naši delegati v 
Zveznem zboru Skupščine SFR Jugoslavije. 

Če nima nihče več pripomb, dajem na glasovanje mnenje, ki ste ga dobili 
na klop s spremembami in dopolnitvami Družbenopolitičnega zbora in redak- 
cijskim popravkom besedila 4. točke predlaganega mnenja. Kdor je za, naj 
prosim glasuje! (59 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagano mnenje soglasno sprejeto. 

Prehajamo na 13. t o č k o dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o obdavčevanju proizvodov in storitev v 
prometu. 

Ker je osnutek zakona označen kot strogo zaupni akt, vas obveščam, da 
ga moramo obravnavati v skladu z drugim odstavkom 429. člena in drugim 
odstavkom 430. člena poslovnika Skupščine, to je brez navzočnosti javnosti. 
Predstavniki sredstev javnega obveščanja so lahko navzoči na seji, javnost pa 
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lahko obvestijo le o tem, da je zbor obravnaval osnutek zakona in kakšen 
sklep je sprejel. 

Prehajamo na 14. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o kritju obresti in drugih stroškov, ki so nastali iz naslova zadolžitve Narodne 
banke Jugoslavije v tujini za zagotovitev likvidnosti Jugoslavije v plačilih s 
tujino s poročilom delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ o poteku usklajevanja osnutka zakona. 

Predlog zakona je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin. 
Predstavnik naše delegacije je njen član tovariš Marjan Markovič, pred- 
stavnik Izvršnega sveta pa tovariš Slavko Polanič. Želita besedo? (Ne želita.) 

Predlog zakona ste dobili. Osnutek tega zakona je zbor obravnaval na 67. 
seji dne 25. 12. 1981 in takrat sprejel sklep, da soglaša, da se z zakonom ure- 
dijo vprašanja kritja obresti in drugih stroškov iz naslova zadolžitve Narod- 
ne banke Jugoslavije v tujini, vendar je menil, da zakon v predlagani vsebini 
ni sprejemljiv. 

Poleg predloga zakona ste prejeli poročilo naše delegacije o poteku uskla- 
jevanja omenjenega akta. Prav tako ste prejeli mnenje Izvršnega sveta ter 
predlog odloka o soglasju k predlogu zakona, ki naj bi ga po razpravi sprejel 
naš zbor. 

Tovariš Lojze Skok poroča, da je v postopku usklajevanja tekla aktivnost 
tako, da za leto 1981 Narodna banka Jugoslavije pokrije te stroške iz lastnih 
prihodkov in dela prihodkov Narodnih bank republik in pokrajin, nepokriti 
del obresti in drugih stroškov pa se prenese v leto 1982. Pokritje prenešenih, 
nepokritih in na novo ustvarjenih obresti in drugih stroškov pa se bo uredilo 
s posebnim zakonom, ki ga bo Zvezni izvršni svet predložil najkasneje do 15. 
februarja 1982, kar je bilo določeno s posebnim sklepom. To je kratka vsebina 
poročila, ki govori o usklajevalnem postopku. 

Predlog zakona sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna 
komisija. Želita poročevalca besedo? (Ne želita.) 

Prejeli ste tudi predlog stališč in predlogov Družbenopolitičnega zbora, ki 
obravnava ta akt kot zainteresirani zbor v skladu s 84. členom poslovnika 
Skupščine. 

Pismenih prijav za razpravo ni. Zeli kdo besedo? (Ne.) Ce ne, potem pro- 
sim, da o sklepu glasujete. Kdor je torej za sklep, naj prosim glasuje! (54 dele- 
gatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Ne.) 

Prehajamo na 15. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona o 
spremembi in dopolnitvi zakona o zadolžitvi Narodne banke Jugoslavije v tu- 
jini za zagotovitev likvidnosti Jugoslavije v plačilih s tujino. 

Tudi ta osnutek je zboru predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin. 
Predstavnik delegacije je tovariš Lojze Skok, član delegacije, predstavnik Iz- 
vršnega sveta pa tovariš Slavko Polanič, namestnik republiškega srekretarja 
za finance. Želita predstavnika besedo? (Ne.) 

Osnutek zakona ste dobili. Vodje skupin pa so dobili tudi dopolnitev ob- 
razložitve k osnutku zakona, ki je označena kot gradivo strogo zaupne na- 
rave, zato se moramo ravnati v skladu z določbami poslovnika Skupščine, ki 
določa ravnanje s takimi gradivi. Prav tako ste prejeli poročilo Medrepubliš- 
kega komiteja za finance. Dopolnitev obrazložitve in omenjeno poročilo so pre- 
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jeli le vodje skupin. Prejeli ste tudi stališče Izvršnega sveta in predlog sklepa, 
ki naj bi ga po razpravi sprejel naš zbor. 

Osnutek zakona sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-prav- 
na komisija, ki sta zboru poročala. Želita poročevalca besedo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Želi kdo besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Danilo 
Sbrizaj, delegat iz občine Ljubljana-Šiška. 

Danilo Sbrizaj (govori iz klopi) : V obrazložitvi piše, da je leta 1980 
zadolžitev znašala 6 milijard dolarjev po tečaju 2730 din. Zanima me, če ta 
tečaj še velja? 

Predsednica Silva Jereb: Verjetno ne. Na vprašanje bo odgovoril 
Lojze Skok. 

Lojze Skok: Tovariš Sbrizaj verjetno misli na tečaj v odnosu na di- 
nar. Ta tečaj je tak, kakršen se pač pri nas oblikuje. Ta tečaj nima zveze z 
obračunom kreditov, ki bodo najeti, seveda ne v takem znesku, kot je bilo tak- 
rat planirano. Po mojem mnenju je tu napaka. Na osnovi tega zakona je bilo 
izvršeno zadolževanje v višini nekaj prek 2 milijardi, zdaj pa bo morda še 
enkrat toliko. 

Predsednica Silva Jereb: Tovariš Sbrizaj, bi lahko podrobneje obli- 
kovali vprašanje, da bi z združenimi močmi skušali nanj odgovoriti. 

Danilo Sbrizaj: Gradivo Skupščine SFRJ določa zadolžitev Jugo- 
slavije v letih 1980—1981 do skupnega zneska 163,8 milijard dinarjev, kar je 
okoli 6 milijard dolarjev, v oklepaju pa je navedeno, da je dolar 27.30 di- 
narjev. 

Predsednica Silva Jereb: Ponovno dajem besedo tovarišu Skoku. 

Lojze Skok: Dinarska vrednost je pač dinarska vrednost, ki jo mi do- 
ma navajamo in se spreminja glede na to, kako se formira na deviznem trži- 
šču. Pomemben je dolarski znesek, ki znaša 6 milijard. Dinarska vrednost pa 
velja za tiste, ki so kredit prejeli oziroma koliko morajo potem na deviznem 
tržišču plačati v dinarjih, da bi dobli dolarje. Seveda bi to veljalo, če bi bilo 
realiziranih vseh 6 milijard, takrat, ko je ta tečaj še veljal, sicer pa se to obra- 
čunava po veljavnih tečajih. Zaradi tega tudi nastajajo tako imenovane tečaj- 
ne razlike. 

Predsednica Silva Jereb: Zeli še kdo postaviti kakšno vprašanje? 
(Ne.) Ce ne, potem zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog 
sklepa, ki ste ga dobili danes na klop. Kdor je torej za, naj prosim glasuje! (52 
delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Dva delegata.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlagani sklep. 
r 

Prehajamo na 16. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o spremembi in dopolnitvi zakona o zagotovitvi sredstev za financiranje inve- 
sticijskih del v dolini reke Beli Drim — s poročilom delegacije Skupščine SR 
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Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ o poteku usklajevanja 
osnutka zakona. 

Predlog zakona je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokra- 
jin. Predstavnik naše delegacije je tovariš Marjan Markovič, član delegacije, 
predstavnik Izvršnega sveta pa tovariš Slavko Polanič, namestnik republiškega 
sekretarja za finance. Želita besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Marjan Mar- 
kovič. 

Marjan Markovič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Gre samo za uvodno pojasnilo. Namreč, ob razpravi o osnutku tega 
zakona, s katerim naj bi se dodatno zagotovila sredstva v višini 80 novih mili- 
jonov dinarjev za izplačilo odškodnine za poplavljeno kmetijsko zemljišče v 
zvezi z izgradnjo Hidroelektrarne Ferza na albanski strani, se je v razpravah 
v zboru pojavila zahteva, da se razčistita dve vprašanji preden bi delegacija 
lahko dala soglasje k osnutku tega zakona, in sicer naj se ugotovi, ali je pred- 
videna cena okoli 80 dinarjev za m2 zemljišča realna cena, in drugič, ali je v 
meddržavni pogodbi dogovorjeno, da del škode za poplavljeno zemljišče nosi 
tudi investitor, to je albanska stran. 

Glede na to, da smo v usklajevalnem postopku dobili ustrezen odgovor, 
ki je vsebovan v povzetku poročila delegacije, ki je pred vami, bi vas želel 
seznaniti z naslednjim. Zvezni izvršni svet je na seji Odbora za finance pred- 
ložil obsežno dokumentacijo, iz katere je razvidno, da je cena zemljišča v tem 
izrazito zaostalem območju, ki nima nobenih drugih možnosti za preživljanje, 
izredno visoka, in dosega celo 250 dinarjev za m2. Poleg tega pa je predložil 
tudi dokumentacijo, iz katere je razvidno, da vse znatno nižje ocenitve, ki jih 
pogodbene stranke navajajo v svojih pogodbah, davčne uprave teh občin zvi- 
šujejo na približno take zneske, ki sem jih ravnokar navedel. 

2. Glede udeležbe Albanije pri pokrivanju te škode pa smo bili obveščeni, 
da po meddržavni pogodbi, s katero je bila predvidena izgradnja te hidrocen- 
trale, ki tudi nudi možnost, da letno uvozimo okoli milijardo KWh energije iz 
Albanije, albanska stran nosi morebitno odgovornost samo za tako imenovane 
sekundarne posledice izgradnje, se pravi tedaj, ko je akumulacija že polna in 
ko zaradi nihanja nivoja vode nastajajo obrežne škode. V tem pogledu obstaja 
možnost, da bi Albanija v tem tudi sodelovala. Glede primarne škode, se pravi 
odškodnine za zemljišče pa je Jugoslavija z meddržavno pogodbo izrecno prev- 
zela breme povrnitve te škode. S tem smo razjasnili obe sporni vprašanji. Ker 
so vse ostale delegacije v Zboru republik in pokrajin že glasovale o omenjenem 
zakonu, prosim, da tudi našo delegacijo pooblastite, da da soglasje k temu za- 
konu. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Markovič. 
Predlog zakona ste dobili, dobili ste tudi poročilo naše delegacije o po- 

teku usklajevanja, ki ga je pravkar širše obrazložil tovariš Markovič. Danes 
pa ste na klop prejeli še predlog odloka o soglasju, ki naj bi ga po razpravi 
sprejel naš zbor. 

Osnutek omenjenega zakona je Zbor občin obravnaval na 66. seji dne 16. 
decembra 1981 in takrat s sklepom soglašal, da se z zakonom zagotovijo sred- 
stva za financiranje investicijskih del v dolini reke Beli Drim, pooblastil dele- 
gacijo, da uveljavlja pripombe skupščine SR Slovenije k osnutku zakona in 
jo zadolžil, da o poteku usklajevanja poroča. 
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Predlog zakona sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna 
komisija, ki sta zboru poročala. Poročevalca, želita besedo? (Ne.) 

Začenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Ne.) Če ne želi nihče, potem zaklju- 
čujem razpravo in dajem predlog odloka o soglasju k predlogu zakona na 
glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! (56 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. 

Prehajamo na 17. točko dnevnega reda, to je na osnutek odlo- 
ka o sprejetju sprememb in dopolnitev družbenega plana Jugoslavije za ob- 
dobje 1981—1985 in o določitvi rokov za predložitev osnutka in predloga spre- 
memb in dopolnitev tega plana Skupščini SFRJ. 

Osnutek odloka je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ. Predstavnik naše delegacije je tovariš Marjan Markovič, 
predstavnica Izvršnega sveta pa tovarišica Alenka Markič, pomočnica predsed- 
nika Republiškega komiteja za družbeno planiranje. Želita predstavnika be- 
sedo? (Da.) Besedo ima tovarišica Alenka Markič. 

Alenka Markič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Ze ob analizah razvojnih gibanj v lanskem letu in ob resoluciji smo 
skupaj ugotavljali, da so se razmere glede na tiste, ki so bile ob sprejemu 
planskih dokumentov, bistveno zaostrile in da bo potrebno te dokumente 
spremeniti. Zlasti so izbili v ospredje problemi v zvezi z ekonomskimi odnosi 
s tujino, ki v veliki meri odražajo dosedanji avtarkičen in ekstenziven razvoj 
v okvirih, ki so presegali materialne možnosti gospodarstva. Predsedstvo Ju- 
goslavije je zato sklenilo, da naj plačilna in devizna bilanca postaneta odločilni 
okvir razvoja v naslednjem srednjeročnem obdobju in na tej osnovi sprejelo 
usmeritev za odločnejšo krepitev izvozne usmerjenosti gospodarstva. Z zmanj- 
šanjem stopnje zadolženosti in deficita plačilne bilance bodo zmanjšana raz- 
položljiva sredstva za porabo in razvoj, kar narekuje tudi selekcijo razvojnih 
prioritet v smeri krepitve izvozne sposobnosti. Predlagani osnutek odloka po- 
meni v bistvu formalen začetek postopka spremembe družbenega plana Ju- 
goslavije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je obravnaval predlog odloka skupaj 
s teleksom, ki ste ga dobili danes na klop. Ob tem je sprejel stališče in pri- 
pombe, ki ste jih prav tako dobili danes na klop. Stališča smo uskladili tudi z 
delegacijo Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine 
SFRJ. Menimo, da je potrebno odlok čim prej sprejeti, hkrati pa predlagamo, 
da Skupščina SFR Jugoslavije ob sprejemu odloka sprejme tudi smernice ali 
sklepe, ki bi povzeli stališča Komisije zveznih družbenih svetov za vprašanja 
ekonomske stabilizacije, tako kot je to storila ob odloku o sprejemu družbe- 
nega plana Jugoslavije. Tako bi ob sprejetju tega odloka definirali smeri in 
okvire sprememb planskih dokumentov, kar bi prispevalo k bolj usklajenemu 
delovanju vseh nosilcev planiranja, poenotenju smeri sprememb in prilagaja- 
nju planskih nalog materialnim možnostim. Glede na vzroke sedanjih gospo- 
darskih problemov, ki narekujejo tudi spremembe planskih dokumentov, je 
nujno jasno izpostaviti, da te spremembe ne pomenijo le krčenja razvojnih 
prioritet, ampak zahtevajo tudi nekatere spremembe v zasnovi razvoja in ob- 
našanja njegovih nosilcev. 
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Celoten postopek sprememb in dopolnitev plana bi moral potekati v skla- 
du z načeli zakona o temeljih sistema planiranja in se zaključiti v rokih, ki bi 
zagotavljali, da bodo spremembe ustrezno vključene v pripravo resolucije za 
prihodnje leto. Zato predlagamo, da Zvezni svet predloži Zvezni skupščini v 
obravnavo osnutek sprememb in dopolnitev družbenega plana do konca ju- 
nija, predlog sprememb in dopolnitev pa do konca septembra letošnjega leta. 

Na osnovi predloga zveznega odloka in včerajšnjega sklepa Predsedstva 
republike je Izvršni svet pripravil tudi osnutek odloka o spremembah in do- 
polnitvah družbenega plana Slovenije, ki ga boste obravnavali na prihodnji 
seji zborov. Pripravljamo nove ocene razvojnih okvirov za srednjeročno ob- 
dobje in druge osnove za spremembo planskih dokumentov v republiki. Ob 
tem je potrebno posebno izpostaviti dejavnost podpisnikov dogovora o teme- 
ljih republiškega plana, ki v skladu s sklepi Skupščine SR Slovenije ob spre- 
jemu resolucije poleg svojih nalog za letošnje leto pripravljajo tudi prve pred- 
loge za spremembo tega dogovora. Tako ocenjujemo, da se je v SR Sloveniji ta 
postopek vsebinsko že pričel v okviru izvajanja nalog letošnje resolucije in bo 
potekal v skladu z usmeritvami in roki, ki so predloženi Zvezni skupščini. 
Izvršni svet zato predlaga zboru, da da soglasje k osnutku tega odloka in da 
pooblasti našo delegacijo, da uveljavlja naše konkretne pripombe ter da sprej- 
me predlog odloka. 

Predsednica Silva Jereb: Osnutek odloka ste dobili. Dobili ste tudi 
stališča in pripombe Izvršnega sveta, danes na klop pa še predlog sprememb 
in dopolnitev odloka, ki ga je s teleksom predložil Zvezni izvršni svet, ter 
predlog sklepa, ki naj bi ga po razpravi sprejel zbor. 

Osnutek odloka so obravnavali Odbor za družbenoekonomske odnose in 
razvoj, Odbor za finance in Zakonodajno-pravna komisija, ki so zboru poro- 
čali. Poročevalci, želite besedo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Želi kdo besedo? (Ne.) Če ne, potem zaključujem raz- 
pravo in dajem na glasovanje predlog sklepa, ki ste ga danes prejeli in ki 
ga je tovarišica Markičeva pravkar obrazložila. Kdor je za, naj prosim gla- 
suje! (54 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor predlog sklepa soglasno sprejel. 

Prehajamo na 18. t o č k o dnevnega reda, to je na osnutek odloka 
o valorizaciji sredstev, ki so jih republike in avtonomni pokrajini plačale za 
leto 1980 za odpravo posledic katastrofalnega potresa, ki je prizadel območje 
SR Črne gore v letu 1979. 

Osnutek odloka je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin. 
Predstavnik naše delegacije je tovariš Marjan Markovič, predstavnik izvršnega 
sveta pa tovariš Slavko Polanič. Želita predstavnika besedo? (Da.) Besedo ima 
tovariš Marjan Markovič. 

Marjan Markovič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Kot veste, smo julija 1979. leta sprejeli sistemski zakon, ki je zagotav- 
ljal, da bo družbena skupnost Jugoslavije na bazi solidarnosti zaradi velikega 
obsega škode zagotovila obnovo SR Črne gore. V marcu mesecu leta 1980 pa 
smo sprejeli zakon, s katerim smo zagotovili sredstva v višini 53 milijard 600 
milijonov dinarjev. Z zakonom smo se tudi dogovorili za obveznost, da se ta 
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sredstva valorizirajo, da se zaradi naraščajoče inflacije takrat določeni zneski 
ne bi popolnoma razvrednotili. 

Določbe zakona iz leta 1980 so med drugim vsebovale tudi porazdelitev 
celotnega zneska na dva dela, in sicer na nevračljiva sredstva in na kreditni 
del. Kreditni del je namenjen samo za stanovanjsko izgradnjo oziroma ob- 
novo zasebnih stanovanjskih hiš in gospodarskih poslopij, medtem ko je ne- 
vračljivi del namenjen za obnovo družbenega sektorja. 

Poleg tega je ta zakon vseboval še kriterij, po katerem naj bi se določala 
valorizacija. Rečeno je bilo, da naj se za stopnjo valorizacije uporabijo po- 
datki o rasti cen za gradbene storitve in za nabavo opreme. Takrat se nismo 
mogli sporazumeti o tem, v kakšnem razmerju naj bi bila ta sredstva. Lansko 
leto pa smo se po daljšem usklajevalnem postopku vendarle dogovorili, da naj 
se nekaj več kot 87 % sredstev valorizira po kriteriju gradbenih del in nekaj 
več kot 12 odstotkov po kriteriju stroškov pri nabavi opreme, kar tudi ustreza 
ugotovljeni škodi oziroma popisu teh škod. 

Hkrati pa je ta zakon določil tudi obveznosti socialističnih republik in 
avtonomnih pokrajin, in sicer glede na udeležbo v družbenem proizvodu, ki 
služi kot kriterij za določanje obsega sredstev, ki jih posamezna republika ali 
socialistična avtonomna pokrajina daje za obnovo SR Črne gore. Ta odstotek 
se v SR Sloveniji giblje med 16 in 17 odstotki udeležbe v družbenem proizvodu 
Jugoslavije. 

V zakonu, o katerem sem govoril, je bil tedaj določen obseg sredstev, ki 
jih mora po kriteriju udeležbe v družbenem proizvodu iz leta 1978 vplačati 
Slovenija za leto 1980. Ta znesek je bil fiksno določen, ker pa so medtem po- 
tekala dolgotrajna dogovarjanja glede sistema valorizacije, je prišlo do krat- 
kega stika. Namreč, nominalne obveznosti socialističnih republik in avtonom- 
nih pokrajin so bile določene na osnovi strukture družbenega proizvoda za leto 
1978. Ker pa smo šele leta 1981 usklajevali odlok o valorizaciji sredstev, so 
bili na razpolago že tudi novi podatki o udeležbi družbenega proizvoda Slove- 
nije v družbenem proizvodu Jugoslavije, in sicer iz leta 1979. Tako je prišlo do 
te spremembe, ki je tudi predmet našega sedanjega usklajevanja. Namreč, po 
eni strani imamo določeno osnovo po udeležbi v družbenem proizvodu iz leta 
1978, po drugi strani pa nam Zvezni izvršni svet predlaga udeležbo v valoriza- 
ciji po kriteriju leta 1979. Če ne bomo uspeli z našim predlogom, pa bomo 
naslednje leto uveljavljali ta kriterij udeležbe v družbenem proizvodu iz leta 
1980, ki pa je znatno nižji, kajti v tej udeležbi smo nazadovali od 16,43% iz 
leta 1979 na 16,13% v letu 1980, tako da dolgoročno gledano, kakšne posebne 
škode republika ne more imeti pri zagotavljanju svojih obveznosti. Zato sem 
tudi mnenja, da gre bolj za tehnično in strokovno nedoslednost predloga Zvez- 
nega izvršnega sveta kot pa za neko načelno, materialno zelo pomembno od- 
ločitev. 

Želim pa opozoriti na določeno nedoslednost v predlogu sklepa, ki ga je 
poslal Republiški izvršni svet. V drugem odstavku je navedeno: »Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije se strinja z osnutkom odloka o valorizaciji sredstev, 
ki so jih republike in avtonomne pokrajine plačale za leto 1980 za odpravo 
posledic katastrofalnega potresa, ki je prizadel območje SR Črne gore v letu 
1979 in pri tem opozarja na pripombe v zvezi s tehničnimi nedoslednostmi pri 
obračunavanju sredstev, ki so jih plačale socialistične republike in socialistič- 
ni avtonomni pokrajini. Izvršni svet zato predlaga, da Skupščina SR Slovenije 
da soglasje k osnutku odloka in pooblasti delegacijo Skupščine SR Slovenije 
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v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ, da v postopku usklajevanja 
uveljavlja predložena stališča«. Iz tega izhaja, da se v tem konkretnem primeru 
IS zavzema za dvofazni postopek, dejansko pa gre za to, da bi bilo treba ta del 
besedila nadomestiti tako, da se daje soglasje k predlogu odloka v smislu 2. odst. 
300 člena ustave SFRJ. Na tak način bi resnično pooblastili delegacijo, da na 
podlagi usklajevalnega postopka da soglasje k odloku, ki se že tako časovno 
zelo kasni. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Markovič. Tovariš Po- 
lanič, ali je bila to napaka, ali pa ste dejansko mislili na dvofazni postopek? 

Slavko Polanič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Izvršni svet je ob obravnavi tega osnutka odloka posvetil posebno pozor- 
nost predvsem določnejši opredelitvi pojma osnove za valorizacijo, ki je vsako- 
letna obveznost od leta 1980 do leta 1989, in osnove za razporeditev te valori- 
zacijske razlike na posamezne republike in pokrajini. 

Izvršni svet je že sam ugotovil, da je pri pripravi tega osnutka odloka, 
ki ga je pripravil Zvezni sekretariat za finance, prišlo do nekaterih drugačnih 
rešitev, kot pa smo se dogovarjali v Medrepubliškem komiteju za področje 
financ in kot to določa zakon o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic kata- 
strofalnega potresa, ki je prizadel območje SR Črne gore v letu 1979. Stališča 
Izvršnega sveta ne zavezujejo naše delegacije, da mora na vsak način to uve- 
ljavljati, ampak naj v postopku usklajevanja uveljavlja predložena stališča. 
Če smo natančni, pa prevladujeta dve mnenji, in sicer eno mnenje je, ali za 
valorizacijsko razliko velja tista osnova razporeditve te obveznosti republik 
in pokrajin, po kateri je bila nominalna obveznost razporejena, ali pa velja 
seveda kot osnova zadnji znani družbeni proizvod in delež posamezne repu- 
blike v tem družbenem proizvodu Jugoslavije. Glede na to, da odlok že kas- 
ni — sprejet bi moral biti vsaj že do konca leta 1981, ker ureja obveznosti iz 
naslova plačanih sredstev za leto 1980, indeksi rasti cen gradbenih objektov in 
opreme pa so bili tudi znani že v novembru 1981 za leto 1980 — menim, da bi 
lahko dali delegaciji pooblastilo, da v usklajevalnem postopku uveljavlja te 
pripombe. Ker pa so ostale republike in pokrajini že sprejele tak odlok, ver- 
jetno ne bi imelo pomena, da bi naša delegacija temu ponovno nasprotovala. 
Rešitev, ki jo sedaj predlaga Zvezni sekretariat za finance, nam bo zelo ustre- 
zala pri naslednji valorizaciji za leto 1981, pri kateri bo moral prav zaradi takih 
predlogov pripraviti razporeditev te obveznosti na osnovi deleža družbenega 
proizvoda za leto 1980, ne pa za leto 1979, po katerem je bila razporejena 
osnovna obveznost. 

Predsednica Silva Jereb: Predlagam, da prekinemo to točko dnev- 
nega reda, da bi ugotovili, ali smo usklajeni z Zborom združenega dela, da se 
ne bi pozneje po nepotrebnem usklajevali. 

Prehajamo na 19. točko dnevnega reda, to je na osnutek dogo- 
vora o zagotavljanju sredstev za premostitev razlik, nastalih zaradi različnih 
pogojev vpisa posojil in plasmajev sredstev Sklada federacije za kreditiranje 
hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih po- 
krajin. 
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Osnutek dogovora je Skupščini predložil Izvršni svet in za svojega pred- 
stavnika določil tovariša Slavka Polaniča, namestnika republiškega sekretar- 
ja za finance. Tovariš Polanič, želite besedo? (Da.) 

Slavko Polanič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Predloženi osnutek dogovora o zagotovitvi sredstev za premostitev raz- 
lik, nastalih zaradi različnih pogojev vpisa posojil in plasmajev sredstev 
Sklada federacije pomeni praktično realizacijo določb točke 12/8 družbenega 
plana Jugoslavije za obdobje 1981—1985 in 17. člena zakona o stalnih sredstvih 
Sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih 
republik in pokrajin v obdobju 1981—1985. V teh dveh dokumentih je pred- 
pisana obveznost republik in pokrajin, da morajo z dogovorom opredeliti, na 
kakšen način bodo premostile to obveznost za vračilo združenih sredstev na 
osnovi tega zakona in dogovora. 

Stališča k temu dogovoru so predstavniki izvršnih svetov republik in 
avtonomnih pokrajin usklajevali v Medrepubliškem komiteju za področje fi- 
nanc. V postopku usklajevanja je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije neneh- 
no vztrajal na točni in konkretni opredelitvi vračila sredstev, ki se zagotavljajo 
s tem dogovorom. Tako stališče Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije je 
Medrepubliški komite za področje financ tudi sprejel, in sicer na 66. seji dne 
21. januarja 1982. Stališča Izvršnega sveta so bila predvsem v tem, da se se- 
danji 5. člen tega osnutka dogovora nadomesti z novim členom, tako da bi se 
besedilo prvega odstavka glasilo: »Udeleženci tega dogovora se strinjajo, da se 
jim bodo sredstva, ki se zagotavljajo za premostitev razlik, nastalih zaradi 
različnih pogojev vpisa posojil in plasmajev sredstev Sklada federacije, vrni- 
la v letih, v katerih bodo odplačila posojil od manj razvitih republik in avto- 
nomnih pokrajin večja od obveznosti Sklada federacije do vplačnikov posojila, 
in sicer sorazmerno z zagotovljenimi sredstvi za premostitev teh razlik«. 

Besedilo drugega odstavka pa bi se glasilo: »Sklad federacije bo izdal re- 
publikam in avtonomnima pokrajinama potrdilo, ki bo vsebovalo vse elemente 
iz 60. člena zakona o vrednostnih papirjih, in se bo glasilo na letni znesek pla- 
čanih sredstev za premoščanje nastalih razlik, vračljivih na osnovi določb 
prvega odstavka tega člena«. 

V medrepubliškem usklajevanju je bilo sprejeto tako besedilo, vendar pa, 
ker je to dogovor, ki zavezuje republike za določene materialne obveznosti, 
sklepajo o njem skupščine republik in avtonomnih pokrajin. Kljub temu, da 
še nimamo teh sklepov, predlagamo, da Zbor občin sprejme osnutek dogovora 
s tem dopolnjenim stališčem Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. Kolikor 
pa bodo skupščine nekaterih drugih republik sprejele drugačno besedilo, bomo 
morali seveda o dogovoru ponovno razpravljati. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Osnutek dogovora ste dobili. Obravnavala 
sta ga Odbor za finance in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta zboru poro- 
čala. Poročevalca, želita besedo? (Ne.) 

Pismenih prijav za razpravo ni. Zeli kdo besedo? (Ne.) Če ne, potem za- 
ključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep. 

Zbor občin sprejema osnutek dogovora o zagotavljanju sredstev za pre- 
mostitev .razlik, nastalih zaradi različnih pogojev vpisa posojil in plasmajev 
sredstev Sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj 
razvitih republik in avtonomnih pokrajin in pooblašča Izvršni svet Skupščine 
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SR Slovenije, da uveljavlja pripombe, na katere opozarjata tudi Odbor za fi- 
nance Zbora občin in Zakonodajno-pravna komisija, in ga po opravljenem 
usklajevanju besedila omenjenega dogovora v imenu Skupščine SR Slovenije 
podpiše. 

Želi kdo razpravljati o tem sklepu? (Ne.) Ce ne želi nihče, potem prosim, 
da o sklepu glasujete. Kdor je za, naj prosim glasuje! (50 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Tudi nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 20. točko dnevnega reda, to je na osnutek dogo- 
vora o posebnih ukrepih za uresničitev politike najhitrejšega razvoja SAP 
Kosovo v obdobju 1981—1985. 

Osnutek dogovora je Skupščini predložil Izvršni svet in za svojega pred- 
stavnika določil tovariša Polaniča. Želite besedo tovariš Polanič? (Da.) 

Slavko Polanič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Osnova za predloženi dogovor je 7. člen dogovora o temeljih družbe- 
nega plana Jugoslavije o politiki hitrejšega razvoja gospodarstva manj raz- 
vitih republik in SAP Kosova v obdobju 1981—1985. Osnutek dogovora s tem 
osnovnim dogovorom o temeljih plana delno konkretizira sprejete ukrepe, del- 
no pa inicira nove ukrepe in posebne dogovore oziroma sporazume, ki naj bi 
bistveno prispevali k prednostnemu razvoju nekaterih, za SAP Kosovo ključ- 
nih gospodarskih področij, ter k pospešenemu razreševanju najbolj perečih 
vprašanj, povezanih z gospodarskim stanjem v tej republiki. 

Osnutek dogovora so predstavniki izvršnih svetov republik in avtonomnih 
pokrajin usklajevali v Medrepubliškem komiteju za družbeno planiranje in 
razvoj. V postopku usklajevanja je bil dosežen bistven-vsebinski napredek v 
opredelitvi in oblikovanju večine določb osnutka dogovora, predvsem v delu, 
ki opredeljuje potrebne ukrepe za čim večje vključevanje gospodarstva SAP 
Kosova v jugoslovanski in svetovni gospodarski prostor. Osnutek dogovora pa 
kljub temu vsebuje v delu, ki govori o posebnih finančnih ukrepih, ukrepe, 
ki niso bili v taki obliki opredeljeni z dogovorom o temeljih družbenega plana, 
zaradi česar je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije menil, da mora za sprejem 
predloženega dogovora pridobiti soglasje Skupščine. 

S 25. in 26. členom osnutka dogovora se prek obveznosti republik in avto- 
nomne pokrajine sprejemajo materialne obveznosti združenega dela, ki bi jih 
sicer moralo poravnati gospodarstvo SAP Kosova. 

V postopku usklajevanja stališč republik in avtonomnih pokrajin v med- 
republiškem komiteju za družbeno planiranje in razvoj je Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije vsebinsko uveljavljal svoje stališče tako, da v 26. členu 
predloženega osnutka opredeljuje obveznost vračila odloženih anuitet. 

Za izvedbo določil teh dveh členov dogovora bo seveda potrebno, prvič, da 
za izvedbo določil 25. člena dogovora SR Slovenija zagotovi nepovratna sredstva 
v republiškem proračunu za leti 1983 in 1984 in drugič, da za izvedbo 26. člena 
dogovora Skupščina SR Slovenije sprejme zakon, ki bo opredelil dolgoročno 
posojilno obveznost združenega dela do SR Slovenije v letih 1982 in 1983. Po- 
dobno smo morali sprejeti tudi poseben zakon o prevzemu poroštva za zapadle 
anuitete SAP Kosova v letih 1979 in 1980, ker SAP Kosovo ni moglo plačati 
teh sredstev in je moralo gospodarstvo Slovenije, pa tudi gospodarstva drugih 
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republik in pokrajin združiti toliko več sredstev v Sklad federacije za kredi- 
tiranje hitrejšega razvoja manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin. 

Zato Izvršni svet predlaga, da zbor sprejme stališče Izvršnega sveta in da 
soglasje k temu dogovoru. Glede na to, da ta dogovor sprejemajo izvršni sveti 
skupščin republik in avtonomnih pokrajin, ker uvaja določene materialne ob- 
veznosti za republike in pokrajini, ki pa bodo navsezadnje sestavni del vsako- 
letnega zakona o proračunu, je prav, da tudi Skupščina SR Slovenije da k temu 
dogovoru oziroma k tem stališčem Izvršnega sveta svoje soglasje. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Osnutek dogovora ste dobili. Obravnavala 
sta ga Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj in Zakonodajno-pravna 
komisija, ki sta zboru pismeno poročala. Poročevalca, želita besedo? (Ne.) Zeli 
kdo od delegatov razpravljati? (Da.) Besedo ima tovariš Janez Zaplotnik, de- 
legat mesta Ljubljane. 

Janez Zaplotnik: Na seji naše skupine delegatov se je oblikovala 
naslednja pripomba: 

11. člen govori o kriterijih. Menimo, da je osnovni kriterij lahko samo večji 
dohodek na zaposlenega in šele nato povečanje zaposlenosti. 

K 19. členu: Postavlja se vprašanje, če lahko kriteriji v družbenem planu 
SAP Kosovo predstavljajo osnovo za usmerjanje sredstev Sklada federacije, 
kajti s tem se izloča vpliv tistih, ki ta sredstva združujejo. 

K 25. členu: Predlagani odpis obveznosti SAP Kosovo do republik in SAP 
Vojvodine ni sprejemljiv in je težko uresničljiv. 

Za kvaliteten napredek pa je potrebno spremljati načelo, da vrača posojila 
tisti, ki jih je porabil oziroma najel. Kot smo slišali, Kosovo zadnja leta ni 
bilo sposobno tega realizirati. 

Predsednica Silva Jereb: Želi še kdo besedo? (Ne.) Če ne, potem 
predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

Zbor občin soglaša s stališči Izvršnega sveta, ki so razvidna iz njegovih 
dopisov z dne 17. 12. 1981 in 5. 1. 1982. 

Kdor je za tak sklep, naj prosim glasuje! (50 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo Vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je Zbor občin z večino glasov sprejel predlagani sklep. 
Glede na stališče naših Odborov za finance in družbenoekonomske odnose 

in razvoj pa predlagam zboru, da sprejme še naslednji sklep. 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj poroča o poteku usklajevanja in 

obvesti zbor o finančnih posledicah, ki bodo nastale po sklenitvi tega dogo- 
vora. Zeli o tem sklepu kdo razpravljati? (Ne.) Če ne, prosim, da o njem gla- 
sujete. Kdor je za, naj prosim glasuje! (51 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel tudi ta sklep. 

Prehajamo na 21. t o č k o dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o ratifikaciji sporazuma o tehničnih ovirah pri trgovanju. 

Predlog zakona je Skupščini predložila v soglasje Skupščina SFRJ. Pred- 
stavnica Izvršnega sveta pri tej točki dnevnega reda je tovarišica Cvetka Sel- 
šek, pomočnica predsednika Republiškega komiteja za mednarodno sodelova- 
nje. Želite besedo? (Ne.) 
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Predlog zakona ste dobili. Dobili ste tudi mnenje Izvršnega sveta in pred- 
log odloka o soglasju k predlogu zakona, ki naj bi ga po razpravi sprejel naš 
zbor. 

Predlog zakona so obravnavali Odbor za družbenoekonomske odnose in 
razvoj, Komisija za mednarodne odnose in Zakonodajno-pravna komisija, ki 
so zboru pismeno poročali. Poročevalci, želite besedo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Prijav za razpravo ni. Zeli kdo besedo? (Nihče.) Če ne, 
potem zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka o soglasju 
k predlogu zakona. Kdor je za, naj prosim glasuje! (51 delegatov glasuje za.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka o soglasju k pred- 
logu zakona. 

Prehajamo na 22. t o č k o dnevnega reda, to je na samoupravni 
sporazum o ustanovitvi Raziskovalne skupnosti Slovenije in statut Razisko- 
valne skupnosti Slovenije. 

Samoupravni sporazum in statut je predložila Skupščini v soglasje Razi- 
skovalna skupnost Slovenije in za svojega predstavnika določila tovariša Lov- 
ra Reška. Zeli predstavnik predlagatelja besedo? (Ne.) Predstavnik Izvrš- 
nega sveta je tovariš Erik Vrenko, namestnik predsednika Republiškega ko- 
miteja za kulturo in znanost. 

Samoupravni sporazum in statut ste dobili. Dobili ste tudi pripombe Iz- 
vršnega sveta in predlog odloka o soglasju k samoupravnemu sporazumu in 
statutu, ki naj bi ga po razpravi sprejel naš zbor. Samoupravni sporazum in 
statut sta obravnavali skupina delegatov za proučitev samoupravnih spora- 
zumov in statutov s področja družbenih dejavnosti za območje republike in 
Zakonodajno-pravna komisija, ki sta zboru poročali. Poročevalca, želita bese- 
do? (Ne.) 

Prijav za razpravo ni. Zeli kdo besedo? (Ne.) Če ne, potem zaključujem 
razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka o soglasju k samoupravnemu 
sporazumu in statutu. Kdor je za, naj prosim glasuje! (53 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka o soglasju k samo- 
upravnemu sporazumu in statutu. 

Glede na pripombe skupine delegatov, Zakonodajno-pravne komisije in 
Izvršnega sveta pa predlagam zboru, da sprejme še naslednji sklep. 

Raziskovalna skupnost Slovenije naj skladno s šestim odstavkom 322. čle- 
na poslovnika Skupščine SR Slovenije samoupravni sporazum in statut dopolni 
skladno s pripombami skupine delegatov za proučitev samoupravnih sporazu- 
mov in statutov samoupravnih interesnih skupnosti s področja družbenih de- 
javnosti za območje republike, Zakonodajno-pravne komisije in Izvršnega sveta, 
ki izhajajo iz njihovih poročil oziroma pripomb z dne 22. 1., 14. 1. 1982 in 26. 
januarja 1982 ter ju pošlje na vpogled zborom Skupščine SR Slovenije. 

Kdor je za tak sklep, naj prosim glasuje! (51 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel tudi ta sklep. 

Vračamo se na 18. t o č k o dnevnega reda, to je na osnutek odloka 
o valorizaciji sredstev, ki so jih republike in avtonomni pokrajini plačale za 
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leto 1980 za odpravo posledic katastrofalnega potresa, ki je prizadel območje 
SR Črne gore v letu 1979. 

Tovariš Markovič nas je obvestil, da je bil tudi v Zboru združenega dela 
sprejet sklep, da damo soglasje k odloku o valorizaciji sredstev. To pomeni, 
da ostane sklep v predlaganem besedilu, ki ste ga dobili, doda pa se nova 3. 
točka, ki se glasi: »Skupščina SR Slovenije pooblašča delegacijo v Zboru re- 
publik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije, da po opravljenem postopku 
usklajevanja da v imenu Skupščine SR Slovenije, soglasje k predlogu odloka.•■< 
Dajem sklep s predlagano novo 3. točko na glasovanje. Kdor je za, naj prosim 
glasuje! (51 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel tudi ta sklep. 

Prehajamo na 23. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o določitvi števila sodnikov Vrhovnega sodišča SR Slovenije. 

Predlog odloka sta predložili Komisija za pravosodje in Komisija za vo- 
litve, imenovanja in administrativne zadeve Skupščine SR Slovenije. Želita 
predstavnika predlagatelja besedo? (Ne.) 

Predlog odloka ste dobili, dobili ste tudi mnenje Izvršnega sveta. Predlog 
odloka je obravnavala Zakonodajno-pravna komisija in o njem zboru poro- 
čala. Zeli poročevalec besedo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Ne.) Ce ne želi nihče besede, za- 
ključujem razpravo in dajem predlog odloka na glasovanje. Kdor je za, naj pro- 
sim glasuje! (50 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdr- 
žal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. 

Prehajamo na 24. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka o 
določitvi števila namestnikov javnega tožilca SR Slovenije. 

Predlog odloka sta predložila Komisija za pravosodje in Komisija za vo- 
litve, imenovanja in administrativne zadeve. Želita predstavnika komisij be- 
sedo? (Ne.) 

Predlog odloka ste dobili. Dobili ste tudi mnenje Izvršnega sveta. 
Tudi ta predlog odloka je obravnavala Zakonodajno-pravna komisija. 

Zeli poročevalec komisije besedo? (Ne.) 
Pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? (Ne.) Zaključujem razpravo in 

dajem predlog odloka na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! (49 de- 
legatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka soglasno sprejet. 

Prehajamo na 25. t o č k o dnevnega reda, to je na predlog progra- 
ma dela Zbora občin Skupščine SR Slovenije za leto 1982. 

v Predlog programa dela zbora je pripravila skupina delegatov, imenovana 
na 66. seji zbora, dne 16. 12. 1981 ob obravnavi osnutka programa dela zborov 
Skupščine. Predlog programa dela zbora ste dobili. Dobili ste tudi mnenje 
Izvršnega sveta. 

Predlog programa dela so obravnavali vsi štirje odbori našega zbora, Ko- 
misija za pravosodje in Zakonodajno-pravna komisija, ki so zborom poročali. 
Želijo poročevalci odborov in komisij besedo? (Ne želijo.) 
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Pričenjam razpravo. Prijavljenih razpravljalcev ni. Zeli kdo razpravljati? 
(Nihče.) Če ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam 
zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Predlog programa dela Zbora občin Skupščine SR Slovenije za leto 
1982 se sprejme. 

2. Končno besedilo programa dela pripravi skupina delegatov in pri tem 
upošteva pripombe, predloge in mnenja, dane v poročilih delovnih teles zbora 
in Skupščine, pripombe skupin delegatov in pripombe Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije. 

3. Predlog programa dela se objavi v Poročevalcu. 
Kdor je za tak sklep, naj prosim glasuje! (43 delegatov glasuje za.) Je kdo 

proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 
Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 26. točko dnevnega reda, to je na predlog perio- 
dičnega delovnega načrta Zbora občin Skupščine SR Slovenije za I. trimesečje 
1982. 

Predlog periodičnega delovnega načrta je pripravila skupina delegatov, 
imenovana ob obravnavi osnutka programa dela zborov Skupščine na 66. seji 
zbora dne 16. 12. 1981. 

Predlog periodičnega delovnega načrta ste dobili. Dobili ste tudi mnenje 
Izvršnega sveta, ki predlaga nekatere premaknitve. 

Predlog periodičnega delovnega načrta so obravnavali vsi odbori našega 
zbora, Komisija za pravosodje in Zakonodajno-pravna komisija, ki so zboru 
poročali. Želijo poročevalci odborov in komisij besedo? (Ne želijo.) 

Začenjam razpravo. Zeli kdo od delegatov razpravljati? (Ne.) Zaključujem 
razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Predlog periodičnega delovnega načrta Zbora občin Skupščine SR Slo- 
venije za I. trimesečje 1982 se sprejme. 

2. Končno besedilo periodičnega delovnega načrta pripravi skupina dele- 
gatov in pri tem upošteva pripombe, predloge in mnenja, dane v poročilih de- 
lovnih teles zbora in Skupščine, pripombe skupin delegatov in pripombe Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije. 

3. Predlog periodičnega delovnega načrta se objavi v Poročevalcu. 
Kdor je za tak sklep, naj prosim glasuje! (50 delegatov glasuje za.) Je kdo 

proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je predlagani sklep soglasno sprejet. 

Prehajamo na 27. točko dnevnega reda, to je na volitve in ime- 
novanja. 

Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve je predložila 
zboru v obravnavo predlog odloka o razrešitvi in imenovanju namestnika pred- 
sednika Republiškega komiteja za mednarodno sodelovanje; predlog odloka o 
imenovanju namestnika javnega tožilca Višjega javnega tožilstva v Mariboru; 
predlog odloka o razrešitvi sodnika Višjega sodišča v Kopru; predlog odloka o 
razrešitvi in izvolitvi predsednika, podpredsednika in člana Odbora za urba- 
nizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja Zbora občin Skup- 
ščine SR Slovenije in predlog sklepa o spremembi v sestavi delovnega telesa 
Skupščine SR Slovenije in Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije za prouči- 
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tev vprašanj v pripravah osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah za- 
kona o upravljanju in razpolaganju s stavbnim zemljiščem. 

Predstavnik Komisije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve je 
njen član tovariš Filip Dolinar. Želite besedo? (Ne.) 

1. Prehajamo na predlog odloka o razrešitvi in imenovanju namestnika 
predsednika Republiškega komiteja za mednarodno sodelovanje. 

O predlogu odloka pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Nihče.) Če ne 
želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in dajem predlog odloka na gla- 
sovanje. Kdor je za predlagani odlok, naj prosim glasuje! (48 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. S tem je bil tovariš 
Dušan Brglez razrešen dolžnosti namestnika predsednika Republiškega komi- 
teja za mednarodno sodelovanje. Za namestnico predsednika tega komiteja pa 
je bila imenovana tovarišica Cvetka Selšek. 

2. Prehajamo na predlog odloka o imenovanju namestnika javnega tožilca 
Višjega tožilstva v Mariboru. 

O predlogu odloka pričenjam razpravo. Želi kdo besedo? (Nihče.) Zaklju- 
čujem razpravo in dajem predlog odloka na glasovanje. Kdor je za predlog od- 
loka, naj prosim glasuje! (51 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka soglasno sprejet. S tem je bil za namest- 
nika javnega tožilca Višjega javnega tožilstva v Mariboru imenovan tovariš 
Ivan Korošec. 

3. Prehajamo na predlog odloka o razrešitvi sodnika Višjega sodišča v 
Kopru. . „ 

O predlogu odloka pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Nihče.) Ce ne, 
dajem predlog odloka na glasovanje. Kdor je za predlog odloka, naj prosim 
glasuje! (50 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka soglasno sprejet. S tem je bil tovariš Da- 
nilo Sever s 1. marcem 1982 razrešen dolžnosti sodnika Višjega sodišča v 
Kopru. 

4. Prehajamo na predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi predsednika, pod- 
predsednika in člana Odbora za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vpraša- 
nja in varstvo okolja Zbora občin Skupščine SR Slovenije. 

O predlogu odloka pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Ne.) Če ne, po- 
tem zaključujem razpravo in dajem predlog odloka na glasovanje. Kdor je za, 
naj prosim glasuje! (50 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Tudi nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka soglasno sprejet. S tem sta bila razrešena 
tovariš Tomaž Vuga dolžnosti predsednika tega odbora in Marjan Ašič dolžno- 
sti podpredsednika omenjenega odbora. 

Izvoljeni pa so bili Marjan Ašič za predsednika omenjenega odbora, Ah- 
met Kalač za podpredsednika odbora in Roni Nemec za člana tega odbora. 

5. Prehajamo na predlog sklepa o spremembi v sestavi delovnega telesa 
Skupščine SR Slovenije in Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije za prouči- 
tev vprašanj v pripravah osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah zako- 
na o upravljanju in razpolaganju s stavbnim zemljiščem. 

O predlogu sklepa pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Ne.) Če ne, potem 
zaključujem razpravo in dajem predlog odloka na glasovanje. Kdor je za, naj 
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prosim glasuje! (49 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. S tem je bil to- 
variš Tomaž Vuga razrešen dolžnosti člana tega delovnega telesa, za člana pa 
je imenovan tovariš Roni Nemec. 

Danes ste na klop dobili tudi predlog sklepa, s katerim se ugotavlja, da 
tovarišu Zoranu Žagarju zaradi nastopa nove dolžnosti preneha članstvo v de- 
legaciji Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ 
s 15. februarjem 1982. 

Predlog sklepa je predložila zboru Komisija za volitve, imenovanja in 
administrativne zadeve. O predlogu sklepa začenjam razpravo. Zeli kdo bese- 
do? (Ne.) Če ne, potem dajem predlog sklepa na glasovanje. Kdor je za, naj 
prosim glasuje! (46 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlagani sklep. S tem 
preneha tovarišu Zoranu Žagarju s 15. februarjem 1982 članstvo v delegaciji 
Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ. 

Prehajamo na 28. točko dnevnega reda, to je na predloge in vpra- 
šanja delegatov. 

Po prvem odstavku 41. člena poslovnika Skupščine ima delegat v zboru 
pravico postaviti Izvršnemu svetu, republiškim funkcionarjem, ki vodijo delo 
republiških organov, vprašanja, ki se nanašajo na njihovo delo ali na zadeve iz 
njihove pristojnosti. Vprašanje lahko postavi delegat v zboru tudi predsed- 
niku Skupščine in predsedniku zbora, predsedniku delovnega telesa ali pred- 
sedniku skupščine samoupravne interesne skupnosti za območje republike, ka- 
dar ta enakopravno odloča s pristojnim zborom. 

K tej točki dnevnega reda ste prejeli delegatsko vprašanje tovariša Uroša 
Guliča, delegata iz občine Ljubljana-Bežigrad in delegatsko vprašanje skupine 
delegatov iz občine Litija. 

Prav tako bo na današnji seji odgovorjeno tudi na delegatsko vprašanje 
skupine delegatov iz občine Nova Gorica z dne 16. 12. 1981. Na to vprašanje 
je bil odgovor pripravljen že na zadnji decembrski seji, vendar smo ga odlo- 
žili, ker se je seja zbora zavlekla v pozne popoldanske ure. 

Na delegatsko vprašanje tovariša Uroša Guliča iz občine Ljubljana-Be- 
žigrad bo odgovoril tovariš Stanko Renčelj, namestnik predsednika Republiš- 
kega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

Stanko Renčelj: Delegat Uroš Gulič iz občine Ljubljana-Bežigrad 
je zastavil delegatsko vprašanje, kako se bomo dohodkovno povezovali oziroma 
sovlagali v druge socialistične republike in avtonomne pokrajine, da bi si ta- 
ko preskrbeli manjkajočo hrano in kako se bo kontroliralo izvajanje zastav- 
ljenih programskih nalog na področju proizvodnje hrane? 

Odgovor je naslednji. Socialistična republika Slovenija naj bi do leta 
1985 zagotovila iz domače kmetijske proizvodnje najmanj 85 % pokrivanja 
bilančnih potreb po hrani, manjkajoči del potrebne hrane pa si bo morala 
zagotoviti z drugih območij Jugoslavije. Zato je v dogovoru o temeljih druž- 
benega plana in družbenem planu SR Slovenije za obdobje 1981—1985 dolo- 
čeno, da si bodo pokrivanje potreb po deficitarnih prehrambenih proizvodih z 
drugih območij Jugoslavije zagotavljali na podlagi trajnih poslovnih in ure- 
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jenih samoupravnih družbenoekonomskih odnosov med našimi organizacijami 
združenega dela in organizacijami združenega dela v drugih republikah in 

P Socialistična republika Slovenija je na podlagi takšnih odnosov že doslej 
razvijala dobro sodelovanje pri zagotavljanju zlasti pšenice in olja, zato smo s 
temi proizvodi sorazmerno dobro oskrbljeni. Ob koncu lanskega in v letošnjem 
letu so bili storjeni veliki napori Izvršnega sveta in Gospodarske zbornice 
Slovenije za vzpostavitev dolgoročnega sodelovanja na tem področju z Avto- 
nomno pokrajino Vojvodino. Ocenjujemo, da je potrebno nadaljevati s priza- 
devanji za zagotavljanje proizvodnje hrane na osnovi samoupravnih sporazu- 
mov, s katerimi bodo urejeni medsebojni odnosi organizacij združenega dela, 
usklajeni dohodkovni odnosi in urejene medsebojne materialne obveznosti, 
ki izhajajo iz takšnega sodelovanja. 

Vse bolj se odpirajo možnosti za takšno sodelovanje tudi na manj razvitih 
območjih. Na teh območjih je na podlagi dolgoročnih odnosov med organiza- 
cijami združenega dela že zagotovljena skupna proizvodnja za 35 000 
prašičev. Sklenjenih je tudi že vrsto samoupravnih sporazumov, s katerimi se 
urejajo dolgoročni odnosi pri skupni proizvodnji za domačo oskrbo, vse bol] 
pa tudi pri skupnem planiranju in proizvodnji, namenjeni za izvoz. Odnosi pri 
skupni proizvodnji za izvoz temeljijo na skupnem deviznem prihodku. V pri- 
pravi pa je tudi vrsta samoupravnih sporazumov o zagotavljanju surovin za 
živilsko-predelovalno industrijo, kot so Fructal, Slovin in podobno. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ocenjuje, da je sodelovanje domačih 
organizacij združenega dela — nosilci proizvodnje in oskrbe — z organizacija- 
mi združenega dela v drugih republikah in pokrajinah v taksnih izrazito go- 
spodarskih dejavnostih potrebno razvijati na dolgoročnih dohodkovnih pove- 
zavah To je potrebno zlasti pri proizvodnji in oskrbi z oljem, svinjskim me- 
som ter pri pšenici in koruzi. Takšno povezovanje pa mora potekati nepo- 
sredno med organizacijami združenega dela kot odgovornimi nosilci proizvod- 
nje in dolgoročnega zagotavljanja stabilne oskrbe s hrano. 

Vprašanja, ki zadevajo medsebojne odnose v organizaciji združenega dela 
pri izboljševanju, pridobivanju in urejanju kmetijskih zemljišč, naj bi urejal 
jugoslovanski družbeni dogovor o razvoju agroživilstva za srednjeročno ob- 
dobje 1981—1985. Ta dogovor je še v razpravi, omenjena vprašanja pa še niso 
v celoti razrešena. O tem bo Skupščina, ko bo dogovor pripravljen, še raz- 
pravljala. _ . 

Izvršni svet pa meni, da v primerih, ko gre za urejene, trajne odnose z 
organizacijami združenega dela v drugih republikah in pokrajinah, načelno ne 
bi smeli delati razlik do naložb v drugih republikah, ob upoštevanju, da so ele- 
ment skupnega plana in da so pomemben temelj za izvedbo ključnih nalog 
plana proizvodnje hrane. _ 

Poseben program nalog in aktivnosti za zagotovitev proizvodnje m oskrbe 
z deficitarnimi kmetijskimi proizvodi bo za leto 1982 izdelan v skladu z na- 
logo in ukrepi ter aktivnostmi na področju kmetijstva in živilske industrije, 
opredeljenimi v resoluciji o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije 
v letu 1982. 

Dogovor o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981 1985 
zelo konkretno določa naloge na področju proizvodnje hrane tudi s tem, ker 
zavezuje posamezne nosilce nalog, ki jih konkretizirajo v ustreznih samouprav- 
nih sporazumih, s tem da so udeleženci dogovora o temeljih družbenega pla- 
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na dolžni redno spremljati izvajanje nalog in o tem poročati Skupščini ter na 
tej podlagi konkretizirati svoje naloge in obveznosti v vsakoletnem dokumen- 
tu o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije. Da bi omogočili ure- 
sničitev z družbenim planom zastavljenih ciljev, je zagotovljena najširša druž- 
bena kontrola nad izvajanjem sprejetih programov proizvodnje hrane. 

Poleg tega naj bi občine kot temeljne družbenopolitične skupnosti redno 
preverjale oziroma ugotavljale angažiranost njihovih organizacij združenega 
dela, ki so nosilci oskrbe s hrano, pri sklepanju in uresničevanju samoupravnih 
sporazumov o dolgoročni skupni proizvodnji in oskrbi s hrano tako z doma- 
čimi organizacijami združenega dela kot z organizacijami združenega dela v 
drugih republikah in pokrajinah. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Na vprašanje skupine delegatov iz občine 
Nova Gorica bo odgovoril tovariš Milan Naprudnik, direktor Republiške geo- 
detske uprave. 

Milan Naprudnik: Tovarišice in tovariši delegati, tovarišica pred- 
sednica! Gre za dve konkretni vprašanji, in sicer, kdo je dolžan izvesti merit- 
ve za zemljiško-pravno ureditev sprememb pri državni meji po osimskih spo- 
razumih in kdo je dolžan plačati stroške, ki so vezani na ureditev stanja. Po- 
leg tega pa je v delegatskem vprašanju vrsta stališč oziroma opozoril glede 
postopkov za izvedbo sprememb. 

Odgovor na prvo vprašanje: Vse potrebne geodetske meritve za eviden- 
tiranje podatkov v zemljiškem katastru in v zemljiški knjigi je dolžan opravi- 
ti krajevno pristojen občinski geodetski organ, ali pa geodetska organizacija 
združenega dela, ki jo za to pooblasti občinska skupščina. 

Odgovor na drugo vprašanje: V konkretnem primeru gre za zemljišča, ki 
v zemljiškem katastru v zemljiški knjigi še niso evidentirana. To pomeni,' da 
je potrebno za ta zemljišča šele izdelati potrebne evidence. Po 18. členu zakona 
o zemljiškem katastru je dolžna skrbeti za izdelavo zemljiškega katastra SR 
Slovenija ob sodelovanju občin. Opravila izdelave, ki se nanašajo na zemljiško- 
katastrsko izmero in katastrsko klasifikacijo, je dolžna programirati in finan- 
cirati SR Slovenija, občine pa ugotovitveni postopek, razgrnitev podatkov in 
druga opravila, ki jih je po navedbah v zakonu dolžan izvršiti občinski geodet- 
ski organ. 

Iz delegatskega vprašanja pa je tudi razvidno, da bo potrebno obravnavati 
še druga vprašanja, kot so izmenjava podatkov z Italijo, izmenjava arhiva, po- 
stopek vabljenja italijanskih lastnikov in druge, kar pa zahteva širšo medre- 
sorsko obravnavo in odločitve v ustreznih republiških telesih. Ker gre za po- 
membna vprašanja, bodo glede katastrske in zemljiško-pravne ureditve spre- 
memb, ki so posledica osimskih sporazumov, pristojni republiški organi izdali 
ustrezna navodila oziroma priporočila. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Besedo želi tovariš Davorin 
Škarabot, delegat iz občine Nova gorica. 

Davorin Škarabot: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Naša delegacija se ne more strinjati s takim odgovorom! Želim pa 
spregovoriti tudi o naslednjem. Danes smo med drugim obravnavali predlog 
zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o zagotovitvi sredstev za financira- 
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nje investicijskih del v dolini reke Beli Drim. To je tudi obveznost, ki izhaja iz 
sporazumov, ki jih SFR Jugoslavija sklepa z drugimi državami. Mnenja sem, 
da bi se o tem morali nekoliko širše pogovoriti. 

Menim tudi, da premikanje meje, ni stvar občine Nova Gorica, niti kra- 
jevne skupnosti Vrtojba, kjer ta meja poteka, temveč je to mnogo širše vpra- 
šanje. 

Druga stvar, o kateri bi želel spregovoriti, je, da izvajanje nekaterih ob- 
veznosti, ki jih sprejema SFR Jugoslavija, urejamo z dogovori, samoupravnimi 
sporazumi in tako dalje, za nekatere druge pa sprejemamo zakone. Menim, 
da so tudi to nelogičnosti. Čeprav je to sicer širše vprašanje, se vendar navezuje 
na konkretno vprašanje, ki smo ga zastavili. Občina Nova Gorica leži na meji, 
kar pa je tudi njena edina »napaka« in njena edina »odgovornost«, iz katere 
izhaja, da bomo morali izvajati vse tiste naloge, ki izhajajo iz premikanja meje. 
Občina Nova Gorica se ni dogovarjala z Republiko Italijo, čeprav smo bili za- 
interesirani, da se ta meja spreminja in da se premakne v našo korist. Pri tem 
smo mi še najmanj krivi, sedaj pa bi morali edini nositi posledice tega premi- 
kanja meje. Gre predvsem zato, da je treba urejati vprašanja z Republiko 
Italijo, kar pa ni v pristojnosti občine Nova Gorica. Gre za vabljenje italijanskih 
in jugoslovanskih državljanov in za izmenjavo arhiva in tako dalje. 

Nelogično se mi zdi, da bi nekatere zadeve opravljale republiške institu- 
cije, po možnosti tudi zvezne, v praksi pa naj bi jih potem izvajali občinski 
geodetski organi. Pri tem ne gre samo za vprašanje Nove Gorice, le-ta je 
vprašanje zastavila, pač pa gre za vprašanje, ki zadeva vse občine, ki ležijo 
ob meji od Kanina do morja, skratka zajema tudi občine Tolmin, Se- 
žana in Koper. Zato menim, da s takim odgovorom nikakor ne moremo biti za- 
dovoljni in da je treba to vprašanje drugače razreševati. To je bil tudi smisel 
zastavljenega vprašanja, kajti ne gre samo za vprašanje dela samega in za 
vprašanje plačil, ampak gre tudi za vprašanje odgovornosti, pristojnosti in ne 
nazadnje tudi načelnosti. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Verjetno je prišlo do nesporazuma. Tovariš 
Naprudnik, ali mislite, da je treba še kaj dodati? 

Milan Naprudnik: Opravičujem se, vendar menim, da gre za ne- 
sporazum in da se je ta komentar nanašal na osnutek dogovora, ki je na za- 
sedanju ob koncu decembra odpadel z dnevnega reda. Nato smo v sodelovanju 
s strokovno službo občine Nova Gorica jasneje oblikovali vprašanja (iz delegat- 
skega vprašanja). Sporazumeli smo se, da gre za edini možni recept, da je 
samo ureditev — se pravi registracija državne meje — v pristojnosti republike 
in jo tudi financira republika iz svojih sredstev. To je odgovor k 2. točki, s tem 
da tista opravila, ki jih ne more nihče drug opraviti, opravi organ, ki vodi vso 
dokumentacijo na območju občine. Nihče drug nima te dokumentacije. Tu pri- 
stojnosti federacije ni, v republiki pa tudi ni nobenih podatkov. Z novo ustavo 
v letu 1974 pa je bila ta kategorija opravil prenešena na občine, ki imajo vso 
tehnično dokumentacijo. Strinjam pa se s tem, ko gre za načelno stališče, 
kdo je dolžan skrbeti za ureditev celote, kar zajema tudi druge občine in ne 
samo Novo Gorico, da to ne more biti pobuda občine. Zato sprejemamo sta- 
lišče, da je potrebno skrbeti na republiškem nivoju za vprašanja, ki segajo na 
področje mednarodnega sodelovanja, ko gre za postopek vabljenja lastnikov z 
italijanske strani in za izmenjavo dokumentacijskega in arhivskega gradiva. 
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Zato je tudi Izvršni svet sprejel pobudo delegatov, hkrati pa je zadolžil pri- 
stojne republiške organe, da izdajo navodila oziroma priporočila, kolikor ne bi 
mogli to rešiti z normativnim aktom. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Pisni odgovor boste vsekakor 
dobili, če pa se bo izkazalo, da so stvari nedorečene, boste zastavili dodatno 
vprašanje. 

Besedo ima tovarišica Slavica Robida, delegatka iz občine Ljubljana- 
Bežigrad. 

Slavica Robida (govori iz klopi): Tovarišica predsednica! Odgovor 
tovariša Renčlja na naše delegatsko vprašanje je bil v celoti zadovoljiv. Nis- 
mo pa dobili odgovora na vprašanje, kako se bo izvajala kontrola nad zastav- 
ljenim programom proizvodnje hrane in da bi moral ustrezen organ poročati 
o realizaciji programa Skupščini SR Slovenije vsaj četrtletno. 

Predsednica Silva Jereb: Tovariš Renčelj, boste odgovor dopolnili? 

Stanko Renčelj: Ena izmed zadolžitev v okviru programa aktiv- 
nosti na področju kmetijstva za letošnje leto zavezuje Splošno združenje za 
kmetijstvo, da pripravi letni program aktivnosti povezovanja organizacij zdru- 
ženega dela iz kmetijstva v Sloveniji, ki naj bi bili nosilci neposrednega po- 
vezovanja in vlaganj v ostale republike, zlasti prek sredstev za hitrejši razvoj 
manj razvitih republik in pokrajin. Iz tega izhaja, da na osnovi pripravljenega 
programa najmanj enkrat letno tudi poročajo, kako te povezave tečejo. 

Predsednica Silva Jereb: Tovarišica Robida, ste zadovoljni z odgo- 
vorom? (Da.) 

Besedo želi tovariš Jože Mermal, delegat iz občine Mozirje. 

Jože Mermal: Gre za močna krmila. Zadruga Mozirje je močan ko- 
operant ne samo glede brojlerjev temveč tudi v proizvodnji mleka, kajti vsak 
dan razvozimo okoli 25 tisoč litrov mleka. Prišlo pa je do pomanjkanja močnih 
krmil, zaradi česar so brojlerji včasih tudi po dva dni brez krme. Glede na to, 
da imamo okoli 65 tisoč kur nesnic in prek sto tisoč brojlerjev, lahko pride do 
velike gospodarske škode. Razumemo, da smo v času stabilizacije, vendar se 
je to dogajalo tudi prej. Razlika je samo v tem, da so bila prej za to takšna 
opravičila, sedaj pa so drugačna. Že dalj časa govorimo o dolgoročnem povezo- 
vanju in menim, da je zadnji čas, da ga tudi uresničimo. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Tovariš Renčelj, lahko na 
vprašanje takoj odgovorite? 

Stanko Renčelj: Menim, da so besede tovariša Mermala samo pod- 
krepitev tem zahtevam, ki so tudi v letošnjem usmeritvenem programu izva- 
janja investicij na področju kmetijstva, da do nadaljnjih širitev kapacitet tako 
na področju vzreje perutnine in prašičerejske proizvodnje ne sme prihajati 
brez zagotovitve lastne surovinske baze, skratka vlaganja v tem primeru kon- 
kretno v koruzo. Dejansko smo zgradili veliko kapacitet, ne da bi hkrati zago- 
tovili tudi del sredstev za to. Menim, da je to samo v prid temu, da moramo 
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v letošnjem letu ne samo pripraviti dober program, ampak tudi vztrajati, da 
do nadaljnjih širitev ne bo prihajalo, kolikor ne bo hkrati zagotovljena tudi 
krma. V lanskem letu se je prav za zagotovitev dodatnih količin sladkorja, pše- 
nice in moke iz Avtonomne pokrajine Vojvodine Izvršni svet še posebej zavzel, 
da bi se prek aranžmajev, ki rešujejo oskrbo za leto 1981 1982, zagotovil pre- 
hod v dolgoročno in trajno povezovanje z organizacijami združenega dela. 

Predsednica Silva Jereb: Na prvi del vprašanja delegatov iz občine 
Litija bo odgovorila tovarišica Cvetka Selšek, namestnica predsednika Re- 
publiškega komiteja za mednarodno sodelovanje, na drugi del vprašanja pa bo 
odgovoril tovariš Marko Vraničar, predsednik Republiškega komiteja za ener- 
getiko, industrijo in gradbeništvo. Besedo dajem tovarišici Cvetki Selšek. 

Cvetka Selšek: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Na delegatsko vprašanje, ki ga je zastavila delegacija Skupščine občine 
Litija in se nanaša na izgube v organizacijah združenega dela, ki so nastale iz- 
ključno kot posledica izvoza, daje Izvršni svet Skupščine SR Slovenije na- 
slednji odgovor. 

V skladu z resolucijo o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije v 
letu 1982 bo tudi v letošnjem letu potrebno nadaljevati z močnim povečanjem 
proizvodnje blaga in storitev za izvoz na konvertibilno področje. Pri izvozu 
na konvertibilno področje pa se nekatere organizacije združenega dela sreču- 
jejo z nizkimi izvoznimi cenami, pri čemer so proizvodni stroški objektivno višji 
od realizacije izvoza, kar vse je posledica med drugim tudi visoke rasti cen do- 
mačih surovin in reprodukcijskih materialov, kot to ugotavljajo že delegati, 
domače inflacije, prenizke produktivnosti in tečaja dinarja. 

V tem smislu je potrebno stalno proučevati produktivnost dela in zmanj- 
ševati stroške proizvodnje, povečati naša prizadevanja v izvajanju politike 
tečaja dinarja, pa tudi z združevanjem dinarskih sredstev nadomeščati izpad 
dohodka v organizacijah združenega dela, ki izvažajo na konvertibilno področje. 

Zavedajoč se težav, o katerih govori delegatsko vprašanje, je Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije že v lanskem letu predlagal združevanje sredstev, s 
katerimi bi izboljšali dohodkovni položaj tistih organizacij združenega dela, ki 
so izrazito izvozno usmerjene. Na podlagi teh predlogov je bilo v Skupščini SR 
Slovenije dogovorjeno, da bodo zaradi nujnosti večjega izvoza na konvertibilno 
področje, uresničevanja politike ekonomske stabilizacije, skupno dogovorjenih 
ciljev in nalog družbenoekonomskega razvoja ter interesa vseh udeležencev 
v ekonomskih odnosih s tujino za ustvarjanje in združevanje deviznih sredstev, 
organizacije združenega dela v okviru Samoupravne interesne skupnosti Slove- 
nije za ekonomske odnose s tujino, v skladu z resolucijo o politiki izvajanja 
družbenega plana SR Slovenije za leto 1982, sklenile do konca januarja samo- 
upravni sporazum za nadomestila organizacijam združenega dela, ki izvažajo 
na konvertibilno področje. 

Aktivnosti s tem v zvezi v Samoupravni interesni skupnosti Slovenije za 
ekonomske odnose s tujino že potekajo, pri čemer pa je potrebno poudariti, 
da bodo tako združena sredstva namenjena predvsem tistim organizacijam 
združenega dela, ki imajo večji delež izvoza na konvertibilno področje, od- 
visno od stopnje obdelave posameznega proizvoda, ki se izvaža. Nadomestila 
torej ne bodo generalna za vsak proizvod, ki v izvozu prinaša izgubo, ampak 
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bodo odvisna od prizadevanj posameznih organizacij združenega dela za do- 
seganje čim večjih izvoznih učinkov na konvertibilno področje. 

Poleg tega pa bodo v smeri boljšega dohodkovnega položaja izvoznikov 
delovali tudi ukrepi tekoče ekonomske politike, predvideni v resoluciji o iz- 
vajanju družbenega plana SR Slovenije v letu 1982, in ukrepi, predvideni in v 
glavnem že sprejeti v zveznem merilu. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Marko Vra- 
ničar. 

Marko Vraničar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Ista skupina delegatov iz občine Litija v drugem delu svojega dele- 
gatskega vprašanja sprašuje, ali lahko pričakujejo ukrepe za zmanjšano po- 
rabo energije tudi v ustreznem stimuliranju uvajanja cenenih vrst energije, 
na primer sončne, z zmanjšanjem stopenj prometnega davka od prometa izo- 
lacijskega materiala? 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije daje naslednji odgovor. 
Lansko leto sprejeti zakon o energetskem gospodarstvu v svojem 13. členu 

določa, da izkoriščanje tako imenovanih nekonvencionalnih virov energije vklju- 
čuje proizvodnjo in uporabo sistemov, ki izkoriščajo sončno, geotermično ener- 
gijo, energijo vetra, razne vrste odpadne toplote, odpadke in tako dalje. Prav 
tako pa isti člen razglaša program razvoja in uvajanje nekonvencionalnih vi- 
rov energije za zadeve posebnega družbenega pomena. Organizacije združe- 
nega dela energetskih dejavnosti, pa tudi uporabniki, bodo morali v plane 
razvoja uvrstiti tudi raziskave teh virov energije, saj je njihov razvoj inte- 
gralni del programa vseh osnovnih energetskih dejavnosti. S to določbo je dana 
pravna podlaga za pospeševanje razvoja nekonvencionalnih virov energije. 

Zakon o obdavčevanju proizvodov in storitev v prometu (Uradni list SFRJ, 
št. 33 iz leta 1972 in dopolnila v 5. številki iz leta 1980) med drugim že določa, 
da se temeljni davek od prometa proizvodov ne plačuje od trajno žarečih peči 
in trajno žarečih štedilnikov za etažno kurjavo, ki se kurijo s premogom ali 
drugimi trdimi gorivi in solarnih vodnih grelnikov. Prav tako pa tudi pravil- 
nik o uporabi davčnih stopenj ter o načinu evidence, obračunavanju in pla- 
čevanju davkov od prometa proizvodov in storitev v 54. členu določa, da so s 
solarnimi bojlerji mišljene tudi vse vrste toplotnih naprav, ki so konstruirane 
bodisi za posredno ali neposredno uporabo sončne energije, kot tudi vsi se- 
stavni elementi zanje, torej velja oprostitev plačevanja prometnega davka tudi 
za toplotne črpalke. V okviru carinskega zakona (Uradni list SFRJ št. 10 iz 
leta 1976 in št. 36 iz leta 1979) pa se tudi že razmišlja o zmanjšanju carinskih 
stopenj za uvoz toplotnih črpalk. 

Že pred enim letom je naša republika dala pobudo za oprostitev plačila 
prometnega davka pri nakupu gradbenega izolacijskega materiala, izdelanega 
iz mineralnih surovin, steklene volne ali sintetičnih materialov. Ta pobuda je 
bila v zveznih organih sprejeta in je že vključena v osnutek sprememb in do- 
polnitev zakona o obdavčevanju proizvodov in storitev v prometu, tako da se 
ti materiali v celoti oprostijo prometnega davka. Stvar je v delovnem pro- 
gramu Zveznega zbora. 

V zvezi s tem zakonom pa je naša republika dala tudi pobudo za dodatne 
dopolnitve, da se oprostijo plačevanja temeljnega prometnega davka tudi do- 
ločeni elementi stavbnega pohištva, ki dosegajo boljši koeficient toplotne pro- 
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pustnosti oziroma zrakotesnosti in torej pomenijo energetsko racionalnejšo 
rešitev. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije si bo v okviru svojih pristojnosti še 
nadalje prizadeval v sodelovanju z bankami zagotoviti kreditiranje pod ugod- 
nejšimi pogoji za nakup opreme, ki pomeni zmanjšanje porabe energije, to so 
izolacijski materiali, ali uvedbo naprav za izkoriščanje nekonvencionalnih vi- 
rov energije. Iz vsega navedenega je torej razvidno, da se vprašanja, na ka- 
tera opozarja skupina delegatov iz občine Litija, pospešeno rešujejo. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala, tovariš Vraničar. Zeli še kdo za- 
staviti kakšno vprašanje? (Da.) Besedo ima tovariš Danilo Sbrizaj, delegat iz 
občine Ljubljana-Šiška. 

Danilo Sbrizaj : Naša skupina delegatov skupno s skupino delegatov 
za Zbor združenega dela zastavlja naslednje vprašanje: koliko voljenih in ime- 
novanih ter drugih oseb je zaposlenih v republiških samoupravnih interesnih 
skupnostih družbenih dejavnosti in materialne proizvodnje in kakšen je bil leta 
1981 povprečen in skupen obseg osebnih dohodkov za te osebe? 

Predsednica Silva Jereb: To vprašanje bomo posredovali republi- 
škemu Izvršnemu svetu in samoupravnim interesnim skupnostim. 

Zeli še kdo zastaviti kakšno vprašanje? (Ne.) Če ne, potem vas obveščam, 
da smo pri vseh točkah dnevnega reda, kjer smo sprejemali končne odločitve, 
usklajeni z Zborom združenega dela in Družbenopolitičnim zborom. 

Dnevni red je s tem izčrpan. Zahvaljujem se vam za sodelovanje in s tem 
zaključujem 68. sejo Zbora občin. 

(Seja zbora je bila končana ob 17. uri.) 
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(24. februarja 1982) 

Predsedovala: Silva Jereb, 
predsednica Zbora občin 

Začetek seje ob 9.05. 

Predsednica Silva Jereb: Tovarišice in tovariši delegati! Začenjam 
69. sejo Zbora občin. 

Na podlagi 117. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije moramo na 
začetku vsake seje, preden določimo dnevni red, izvoliti Komisijo za verifi- 
kacijo pooblastil in imunitetna vprašanja, ki pregleda pooblastila delegatov 
in pripravi poročilo za Zbor. 

V to komisijo predlagam po abecednem redu občin naslednje delegate: 
tovariša Franca Hrovata, delegata iz občine Ljubljana Moste-Polje, za pred- 
sednika, tovariša Janeza Saksido, iz občine Ljubljana-Vič-Rudnik in Antona 
Juršo iz občine Ljutomer, za člana. Se s predlaganim sestavom komisije stri- 
njate? (Da.) Prosim, da to potrdite z dvigom rok. 

Kdor je za, naj prosim glasuje! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so bili v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna 
vprašanja za 69. sejo Zbora občin izvoljeni: za predsednika tovariš Franc 
Hrovat, za člana pa tovariša Janez Saksida in Anton Jurša. 

Prosim komisijo, da se takoj sestane, pregleda pooblastila delegatov in 
pripravi poročilo za zbor. Vas delegate pa prosim, da ostanete na svojih mestih, 
ker bo komisija hitro opravila svoje delo. 

Delegate, ki imajo pisno pripravljena delegatska vprašanja, prosim, da 
jih oddajo sekretarju zbora, da bi jih takoj posredovali Izvršnemu svetu ali 
pa drugim naslovnikom z željo, da nanje odgovorijo, če bo le mogoče, že ob 
koncu današnje seje. Prav tako prosim goste in delegate, ki imajo namen raz- 
pravljati, da se prijavijo zdaj, ko čakamo na poročilo komisije. 

Obveščam vas, da so bili na sejo zbora poleg predstavnikov Izvršnega 
sveta povabljeni še predstavniki Republiške konference SZDL, Republiškega 
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sveta Zveze sindikatov in Skupnosti slovenskih občin k vsem točkam dnevnega 
reda; Zveze komunalnih skupnosti k 7. in 8. točki; Sveta za kulturo pri Pred- 
sedstvu Republiške konference SZDL, Republiškega odbora sindikata delavcev 
kulture pri Republiškem svetu Zveze sindikatov, Osnovne organizacije Zveze 
sindikatov samostojnih umetnikov in delavcev v kulturi k 10. točki in Sloven- 
ske akademije znanosti in umetnosti k 14. točki dnevnega reda. 

Seje zbora se udeležujejo poleg predstavnikov Izvršnega sveta še prof. 
dr. Janez Milčinski, predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 
tovariš Franček Kavčič, član Predsedstva Republiškega sveta Zveze sindikatov, 
tovariš Milan Mariniič, sekretar Republiškega odbora sindikata delavcev kulture, 
tovariš Ivo Miklavčič kot predsednik in tovariš Jože Slapničar kot tajnik Zveze 
komunalnih skupnosti Slovenije. 

Kot poročevalci delovnih teles zbora in Skupščine ter poročevalci skupin 
delegatov pa so na seji danes navzoči tovariš Marjan Ašič, predsednik Odbora 
za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja, tovariš 
Albin Levičnik, član Odbora za finance, tovariš Roman Mavrič, član Odbora 
za družbenopolitični in komunalni sistem, tovariš Uroš Dular, član Odbora za 
družbenoekonomske odnose in razvoj, tovariš Milan Gaspari, predsednik Za- 
konodajno-pravne komisije, tovariš Apollonio Abram, podpredsednik Komisije 
za narodnosti, tovariš Drago Sotlar, član Komisije za volitve imenovanja in 
administrativne zadeve in tovariš Ivo Miklavčič, poročevalec skupine delegatov 
za proučitev družbenoekonomskih odnosov v samoupravnih interesnih skup- 
nostih materialne proizvodnje in zakonskih aktov s tega področja. To so vsi, 
ki so bili najavljeni. Vidim, da je tu tudi tovariš Marjan Potrč, član Izvršnega 
odbora Predsedstva Republiške konference Socialistične zveze. 

Komisija za verifikacijo pooblastil je opravila svoje delo in prosim pred- 
sednika komisije, da zboru poroča. 

Franc H r o v a t: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Naša komisija je pregledala pooblastila delegatov za 69. sejo Zbora občin, 
ki je sklicana za 24. februar 1982 ob 9. uri v mali dvorano. v poslopju Skup- 
ščine SR Slovenije, in ugotovila naslednje: 

Zbor občin Skupščine SR Slovenije ima 62 delegatskih mest. Komisija za 
verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja Zbora občin je na podlagi 
117. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije pregledala pooblastila delegatov 
na seji zbora in na podlagi pooblastil in seznama delegatov ugotovila, da se 
udeležujejo današnje seje delegati vseh občin v SR Sloveniji in delegati mesta 
Ljubljane in Obalne skupnosti občin Koper, razen delegatov občin Idrija in 
Tržič. 

Za eno delegatsko mesto je poslala na sejo zbora 2 delegata Skupščina 
občine Ljubljana, in sicer delegata tovariša Tomaža Savnika, ki je pooblaščen 
za 7. in 8. točko dnevnega reda ter delegata tovariša Toneta Klemena, ki je 
pooblaščen za vse ostale točke dnevnega reda. 

Ob pregledu dokumentacije je komisija ugotovila, da so vsa pooblastila, 
ki so jih delegati predložili, neoporečna. Zato predlaga, da zbor poročilo sprejme 
in s tem verificira pooblastila delegatov za današnjo 69. sejo Zbora občin. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Zeli kdo razpravljati o po- 
ročilu? (Ne.) Ce ne, potem prosim, da z dvigom rok glasujemo o poročilu. Kdo 
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je za? (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel poročilo Komisije za verifikacijo 
pooblastil in imunitetna vprašanja in s tem verificiral pooblastila delegatov 
za 69. sejo zbora. 

Hkrati ugotavljam, da je zbor sklepčen in da lahko pravno-veljavno raz- 
pravlja ter sklepa. 

Delegata iz Ljubljane glasujeta seveda pri tistih točkah dnevnega reda, 
za katere imata pooblastilo."' 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na določitev dnev- 
nega reda 69. seje Zbora občin. 

Izvršni svet predlaga, da zbor obravnava 3. in 4. točko dnevnega reda, to 
je predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu 
državne uprave in Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških 
upravnih organih z osnutkom zakona in predlog za izdajo zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o organizaciji dela in delovnem področju re- 
publiških upravnih organov in republiških organizacij ter samostojnih stro- 
kovnih služb Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije z osnutkom zakona v 
skladu z 2. odstavkom 260. člena poslovnika Skupščine, da se prva in druga 
faza zakonodajnega postopka združita in da hkrati obravnavamo predlog za 
izdajo zakona in zakonski osnutek. 

Želi o tem predlogu Izvršnega sveta kdo razpravljati? (Ne.) Če ne, potem 
prosim, da o tem predlogu glasujemo. Kdor je za, naj prosim glasuje! (58 dele- 
gatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je z večino glasov sprejet predlog Izvršnega sveta. 
Izvršni svet tudi predlaga, da zbor obravnava 5. in 12. točko dnevnega 

reda, to je predlog zakona o ustanovitvi Republiškega družbenega sveta za 
vprašanja organizacije in delovanja administrativno strokovnih služb in predlog 
za izdajo zakona o prenehanju veljavnosti zakona o določitvi stopenj za obra- 
čunavanje amortizacije za osnovna sredstva določenih uporabnikov družbenih 
sredstev s predlogom zakona v skladu s 307. členom poslovnika Skupščine, 
to je po skrajšanem postopku. 

Želi o tem predlogu kdo razpravljati? (Ne.) Če ne, potem prosim, da gla- 
sujemo. Kdo je za? (57 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je 
kdo vzdržal? (En delegat.) 

Z večino glasov smo sprejeli predlog Izvršnega sveta. 
Tako predlagam za današnjo sejo zbora naslednji dnevni red. 
1. določitev dnevnega reda 69. seje Zbora občin, 
2. odobritev zapisnika 68. seje Zbora občin, 
3. predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu 

državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških 
upravnih organih z osnutkom zakona — z informacijo o uresničevanju zakona 
o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o 
republiških upravnih organih, 

4. predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o orga- 
nizaciji in delovnem področju republiških upravnih organov in republiških 
organizacij ter samostojnih strokovnih služb Izvršnega sveta Skupščine SR Slo- 
venije z osnutkom zakona, 



69. seja 357 

5. predlog zakona o ustanovitvi republiškega družbenega sveta za vpra- 
šanja organizacije in delovanja administrativno strokovnih služb, 

6. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o določitvi okolišev 
in števila delegatskih mest po dejavnostih in okoliših za Zbor združenega dela 
Skupščine SR Slovenije, 

7. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o komunalnih 
dejavnostih posebnega družbenega pomena, 

8. osnutek zakona o stavbnih zemljiščih, 
9. predlog zakona o zajamčenem osebnem dohodku in izplačevanju osebnih 

dohodkov v organizacijah združenega dela, ki poslujejo z izgubo, 
10. predlog zakona o samostojnih kulturnih delavcih, 
11. predlog zakona o spremembi zakona o pokojninskem in invalidskem 

zavarovanju, 
12. predlog za izdajo zakona o prenehanju veljavnosti zakona o določitvi 

stopnje za obračunavanje amortizacije za osnovna sredstva določenih uporab- 
nikov družbenih sredstev s predlogom zakona, 

13. predlog odloka o pripravi in sprejetju sprememb in dopolnitev druž- 
benega plana SR Slovenije za obdobje od leta 1981 do leta 1985, 

14. statut Slovenske akademije znanosti 'in umetnosti, 
15. osnutek zakona o uporabi kredita po sporazumu o gospodarskem in 

tehničnem sodelovanju pri graditvi in rekonstrukciji industrijskih in drugih 
objektov, sklenjenem 29. maja 1981 med Zveznim izvršnim svetom Skupščine 
SFRJ in vlado Zveze sovjetskih socialističnih republik, 

16. dogovor o temeljih dolgoročnega plana Jugoslavije za razvoj in upo- 
rabo jedrske energije v energetiki do leta 2000, 

17. volitve in imenovanja, 
18. predlogi in vprašanja delegatov. 
Zeli o predlaganem dnevnem redu kdo razpravljati? (Ne.) Če ne, prosim, 

da o njem glasujemo. Kdor je za predlagani dnevni red, naj prosim glasuje! 
(59 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani dnevni red. 
Preden preidemo na obravnavo posameznih točk, vas obveščam, da bomo 

z delegati Zbora združenega dela in Družbenopolitičnega zbora na skupnem 
zasedanju poslušali uvodno poročilo k 3., 4. in 5. točki dnevnega reda, ki ga 
bo dal tovariš Dušan Šinigoj, podpredsednik Izvršnega sveta Skupščine SR Slo- 
venije. Skupno zasedanje bo po dogovoru med predsedniki zborov vodila tova- 
rišica Tina Tomlje, predsednica Družbenopolitičnega zbora. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na odobritev za- 
pisnika 68. seje Zbora občin. 

Osnutek zapisnika ste dobili. Ima morda kdo k zapisniku kakšno pripombo 
ali popravek? (Ne.) Če ne, potem prosim, da o njem glasujemo. Kdor je za, 
naj prosim glasuje! (60 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je zbor soglasno odobril zapisnik 68. seje 
Zbora občin. 

Prekinjam sejo in prosim, da odidete v veliko dvorano, kjer bo skupno 
zasedanje vseh treh zborov. 

(Seja zbora je bila prekinjena ob 9.20 in se je nadaljevala ob 10.05) 
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Predsednica Silva Jereb: Nadaljujemo sejo zbora. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu državne uprave in o Iz- 
vršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih z 
osnutkom zakona — z informacijo o uresničevanju zakona o sistemu državne 
uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih 
organih. 

Predlog za izdajo zakona in osnutek ter informacijo je Skupščini predložil 
v obravnavo Izvršni svet in za svoja predstavnika določil tovariša Petra 
Bekeša, namestnika in tovarišico Jelko Pečar, pomočnico republiškega sekre- 
tarja za pravosodje, upravo in proračun. Uvodno obrazložitev smo pravkar 
poslušali. 

Predlog za izdajo zakona, osnutek in informacija so bili objavljeni v Po- 
ročevalcu št. 2. Danes pa ste na klop dobili tudi stališča in mnenja Sveta za 
družbenopolitični sistem pri Predsedstvu Republiške konference Socialistične 
zveze. 

Vsa ta gradiva so obravnavali Odbor za družbenopolitični in komunalni 
sistem, Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve in Zakono- 
dajno-pravna komisija, ki so zboru poročali. Poročevalci, želite besedo? (Ne.) 

Pričenjamo razpravo! Besedo ima tovariš Ivo Bernard, delegat občine 
Lj ubij ana-Center. 

» Ivo Bernard: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Moram poudariti, da smo naknadno prejeli poročilo Komisije za volitve, ime- 
novanja in administrativne zadeve. Pri obravnavi te problematike je naša 
delegacija predvsem zastavila vprašanje, ali je takšno parcialno urejanje 
državne uprave oportuno in ali prispeva k izboljšanju njenega delovanja. Po 
njenem mnenju lahko prehitro in parcialno reševanje posameznih problemov 
privede do motenj v delovanju državne uprave. 

Iz poročila, ki ga je podal tovariš Šinigoj, so razvidni napori Izvršnega 
sveta za izboljšanje delovanja državne uprave, pri čemer je tudi poudaril, da 
Izvršni svet še v letošnjem letu namerava nadaljevati reševanje problematike 
in predlagati nove ukrepe. Tudi informacija, ki je priložena gradivu v Poro- 
čevalcu, nakazuje vrsto slabosti in povzema dejansko stanje v državni upravi. 
Predvsem ugotavlja, da v sedanji situaciji predlogi še niso dozoreli do te mere, 
da bi lahko podali celovit predlog sprememb sistema državne uprave, ker gre 
za sistemski zakon. Menimo, da je vsakršno parcialno reševanje takšnih sistem- 
skih vprašanj prej škodljivo kot koristno. Zaradi tega je naša delegacija 
zavzela stališče, da je potrebno temeljito proučiti ves sistem in najti rešitve, 
ki bodo ustrezale potrebam delovanja državne uprave pri nas z odstranitvijo 
vseh tistih hib, podvajanj in tako naprej, o čemer je bilo tudi danes v ekspozeju 
veliko govora. Delo državne uprave je treba racionalizirati do skrajne meje, 
tako da bo služila namenom, zaradi katerih obstaja. 

Ob tem sta dve vrašanji: Eno je uskladitev z ustavnimi amandmaji, ker 
smo vezani na roke, drugo pa je nadaljnje dograjevanje sistema državne uprave. 
Naša delegacija je zavzela stališče, da je potrebno sprejeti le rešitve, ki se 
nanašajo na uskladitev z ustavnimi amandmaji, vse druge rešitve, ki po vse- 
bini bistveno ne spreminjajo stanja, kakršno je danes, niti ne prispevajo k večji 
uspešnosti dela državne uprave, pa naj se sprejemajo takrat, ko bo sistem 
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državne uprave celovito obdelan in ko bo Izvršni svet predložil celovit predlog 
sistema državne uprave pri nas. Pogoste spremembe posameznih zakonov, 
vnašajo v državno upravo določen nemir in določeno dezorganizacijo, ki iz 
takega nemira sledi. Zato naša delegacija predlaga, da zbor sprejme vse tiste 
določbe, ki se nanašajo na uskladitev z amandmaji, da pa vse ostale določbe 
odložimo na čas, ko bo Izvršni svet izdelal celovito študijo in celovit predlog 
sprememb državne uprave v našem sistemu. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Bernard. Besedo ima 
tovarišica Florjana Mušič, delegatka iz občine Nova Gorica! 

Florjana Mušič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupina delegatov za Zbor občin iz Nove Gorice je na svoji seji 23. 2. 1982 
sprejela naslednje pripombe k predlogu za izdajo zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine 
SR Slovenije ter o republiških upravnih organih z osnutkom zakona. 

V letu 1980 so bile organizacije občinskih upravnih organov usklajene 
z določili zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine 
SR Slovenije. Zato je potrebno uveljaviti tudi 7. poglavje navedenega zakona, 
ki opredeljuje sredstva za delo upravnega organa. Zakon določa, da ima vsak 
upravni organ svoja sredstva, o katerih odloča predstojnik po predhodnem 
mnenju delegatov. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je izdal uredbo o 
finančno-materialnem poslovanju upravnih organov in delovnih skupnostih 
teh organov (Uradni list SR Slovenije št. 8/81), v kateri ni neposredno določeno, 
da ima vsak upravni organ in delovna skupnost organa svoj žiro račun. Vendar 
so tolmačenja Centrale SDK v Ljubljani taka, da bi morali imeti, na primer, 
upravni organi Skupščine občine Nova Gorica osem žiro računov, prav toliko 
pa tudi delovne skupnosti, torej skupno 16 računov namesto dosedanjih dveh. 
Tak način vodenja sredstev zahteva spremljanje nastajanja stroškov po po- 
sameznih organih od izdaje naročilnic do obračunov osebnih dohodkov, pod- 
pisovanje dokumentov plačilnega prometa in izdelave 16 periodičnih in za- 
ključnih računov. Vodenje knjigovodstva po novih zahtevah pomeni dodatno 
namestitev računovodskih delavcev, po oceni štiri do pet, kar je v sedanjih 
stabilizacijskih razmerah nesprejemljivo. Na to smo opozorili že z delegatskim 
vprašanjem na Zboru občin 29. aprila 1981. Odgovor, ki je bil objavljen v Po- 
ročevalcu 12. 5. 1981, predlaga rešitev, da se ustanovi skupna finančna računo- 
vodska služba, ki bi opravljala dela za vse organe in delovne skupnosti. Iz 
odlokov o organizaciji izhaja, da so imele tudi doslej občinske uprave skupne 
finančno-računovodske službe in se v občinah, ki se v dogovoru posebej na- 
vajajo kot vzorne, sredstva za delo organov ne vodijo po posameznih organih. 
V odgovoru je bilo tudi navedeno, da bo Izvršni svet SR Slovenije zagotovil, 
da bo pristojni republiški upravni organ v sodelovanju s Službo družbenega 
knjigovodstva in upravnimi organi skupščin, ki še imajo organizirano skupno 
finančno-računovodsko službo, ponovno proučil to vprašanje in pripravil pred- 
loge strokovnih rešitev. Menimo, da je sedaj čas za to. 

Hkrati smo mnenja, da so pripombe naše skupine delegatov, ki smo jih tu 
napisali, pa tudi tiste, o katerih smo razpravljali, v. soglasju z uvodno besedo 
tovariša Dušana Šinigoja, ki je nakazal že tudi nekatere rešitve o organizi- 
ranosti občinske uprave. Hvala lepa. 
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Predsednica Silva Jereb: Besedo ima tovariš Janko Rebernik, dele- 
gat iz občine Sevnica. 

Janko Rebernik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Ob obravnavi tega osnutka zakona smo z zadovoljstvom ugotovili, da 
predpis prinaša vrsto dobrih rešitev, ki nam bodo omogočile organizirati racio- 
nalno in uspešno upravo, zlasti v manjših občinah, katere velikokrat niso 
zmožne organizirati take uprave oziroma takih upravnih organov, kot jih 
lahko velike občine. 

Mislimo, da bi take rešitve, ki jih prinaša osnutek, o katerem danes raz- 
pravljamo, lahko bile že sprejete ob sprejemu samega zakona, saj smo že takrat 
opozarjali na nekatere anomalije. 

K osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah pa imamo dve pripombi: 
1. Menimo, da bi bilo umestno ponovno proučiti ustreznost prepovedi po- 

novne izvolitve po dveh mandatih funkcionarjev, ki vodijo zavode, upravne 
organizacije, inšpektorate itd. To so tisti funkcionarji, ki so navedeni v 40. členu 
osnutka zakona. Mnenja smo, da dajemo temu področju preveliko politično 
težo in premalo poudarka strokovnosti. Poleg tega bi morali ob tem oceniti 
tudi posledice predlaganih rešitev, ker bi si v občinah s tako rešitvijo za ta 
upravna področja nakopali vrsto kadrovskih problemov. Zaradi tega bo ne- 
dvomno trpela tudi kvaliteta dela. 

2. Zavzemamo se za to, da se sprejme dodatek k 135. členu, ki bo omogočal 
racionalno organiziranost delovnih skupnosti v okviru ene delovne skupnosti 
in s tem racionalno delo upravnih organov. 

Predlagamo, da predlagatelj pri oblikovanju predloga zakona naše pri- 
pombe in stališča v celoti upošteva. Problemov ne bo, saj so stališča naše sku- 
pine in predlagatelja v osnovi skladna. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala. Besedo ima tovariš Apollinio Abram, 
delegat Skupščine Obalne skupnosti občin Koper, ki bo govoril v italijanščini. 
Prosim. 

Apollinio Abram (govori v italijanščini): 
Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! Na predlog Sveta 

za družbenopolitični sistem pri Konferenci Socialistične zveze delovnega ljud- 
stva obalnih občin je delegacija Skupščine obalnih občin razpravljala o pred- 
logu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu državne uprave, 
o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije in o republiških organih. Naša dele- 
gacija podpira predlog z nekaterimi ugotovitvami in predlogi. 

Tovarišica predsednica, da bi prihranili čas, predlagam, da bi vam ugoto- 
vitve, ki jih prinašam v imenu delegacije, katere član sem, predložil le v 
slovenskem jeziku, ob pomoči tovarišice, ki prevaja. 

K 4. členu: Prvič, svet meni, da ni povsem razvidna intencija sodelovanja 
med upravnimi organi in samoupravnimi interesnimi skupnostmi ter ustrez- 
nimi organizacijami. 

Drugič, predlagamo, da sporazum o opravljanju strokovnih nalog skleneta 
skupščina družbenopolitične skupnosti ali izvršni svet po njenem pooblastilu 
ali skupščina ustrezne samoupravne interesne skupnosti. 

Tretjič. Obravnavajoč vsebino tega člena, ugotavlja, da se tovrstno sodelo- 
vanje le počasi uveljavlja. 
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K 12. členu: Prvič. Svet podpira predvideno možnost oblikovanja ene de- 
lovne skupnosti za več upravnih organov iste družbenopolitične skupnosti.^ 

Drugič. K zgornji ugotovitvi dodajamo, da je ta možnost premalo določno 
in obvezujoče opredeljena. , -v. ovv, 

Tretjič. Presoditi bi bilo potrebno, da bi prepustili občinskim skupscmam 
pravico da odločajo o številu delovnih skupnosti občinskih upravnh organov, 
upoštevajoč pri tem samoupravne pravice delavcev in posebnosti posameznih 

K 13. členu: Prvič. Svet podpira predlog o sodelovanju med delavci v de- 
lovnih skupnostih upravnih organov iste družbenopolitične skupnosti, meni pa, 
da bi bilo potrebno ta člen oblikovati tako, da bi bilo to sodelovanje obvezno; 
torej bolj zavezujoče. . . .. 

Drugič. Obravnavajoč vsebino tega člena smo bili mnenja, da bi mora i 
pri tem presojati to sodelovanje tudi s stališča vzajemnosti in solidarnosti 
delavcev. Poleg že navedenega v imenu naše delegacije tudi pripominjam, naj 
bo v celotni intenciji zakona še v večji meri prisotna racionalnost, smotrnost 
in učinkovitost organiziranja in delovanja uprave. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala! Besedo ima tovariš Tone Klemen, 
delegat Skupščine mesta Ljubljane. 

Tone Klemen: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati. 
Skupina delegatov Skupščine mesta Ljubljane je s posebnim interesom obrav- 
navala predlog za spremembe in dopolnitve zakona o sistemu državne^ uprave 
in o Izvršnem svetu. To še posebej iz razlogov, ker so nas različne težave pri 
organiziranju in delu upravnih organov v našem mestu silile k temu, da smo 
v družbenopolitičnih organizacijah našega mesta dali pobude za spremembe 
tega zakona. 

Glede na te ugotovitve je skupina delegatov seveda v celoti podprla po- 
nuđene spremembe in dopolnitve, kar bo storila tudi danes na tej seji. Ne 
glede na tako stališče skupine delegatov, pa tudi nekaterih drugih družbeno- 
političnih dejavnikov v našem mestu, pa se vse bolj približujemo tistemu 
stališču ki je bilo prisotno tudi v Komisiji za volitve m imenovanja nase skup- 
ščine deloma pa tudi v odboru za družbenopolitični in komunalni sistem našega 
zbora, ki stremi za tem, da bi te spremembe in dopolnitve obravnavali celovito 
in ne parcialno. Ocenjeno je namreč, da predložena informacija ne daje celo- 
vitega vpogleda v procese preobrazbe uprave v naši republiki, pri čemer mi- 
slimo na republiško in upravo naših občin. 

Tako kot je bilo danes tudi v uvodnem ekspozeju posebej poudarjano, je 
potrebna posebna poglobljena analiza uresničevanja te preobrazbe, ki bi dala 
seveda tudi celovitejšo osnovo za razmišljanje, katere so tiste določbe sistem- 
skega zakona, ki jih naša praksa ni v celoti potrdila m ki bi jih bilo potrebno 

Delegati smo bili seveda mnenja, da vsega tega, kar terjajo družbene 
potrebe, ni mogoče reševati samo s spremembami zakonov, ampak so potrebne 
tudi ustreznejše družbene razmere in aktivnosti, pa tudi mnogi drugi ukrepi, 
ki naj zagotovijo uspešnejše delovanje uprave. 

V Ljubljani ocenjujemo, da ne moremo biti povsem zadovoljni s tistim, 
kar je bilo storjeno po sprejetju obeh sistemskih zakonov. V to nas prepričuje 
tudi predložena informacija, za katero mislimo, da je v določenih poglavjih 
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preoptimisticna. V njej je precej samozadovoljstva nad tem, kar je bilo v 
preteklih letih storjenega. Skupina je namreč mnenja, da nekatera strateška 
vprašanja preobrazbe uprave niso tako uspešno rešena, kot je predstavljeno 
v informaciji. Zaradi tega taka informacija tudi ne more biti osnova za celo- 
vite spremembe in dopolnitve tega zakona. O tem je pred menoj govoril tudi 
delegat iz Skupščine občine Ljubljana-Center. 

Mislimo, da so vprašanja strokovnosti in organiziranosti naše uprave ter 
aktivnosti na teh področjih, ki naj zagotavljajo nenehno strokovno obrav- 
navanje organizacije, metod in tehnike dela, tista vprašanja, o katerih bi bilo 
potrebno tokrat temeljito spregovoriti. Spregovoriti zaradi tega, ker moramo 
ugotoviti, da je bilo zadnjih 10 let manj prizadevanj za krepitev tistih služb, 
ki naj bi strokovno spremljale in obravnavale to problematiko in dajale iz- 
vrsnim svetom in našim skupščinam ustrezne analize in ukrepe, ki naj bi po- 
speševali uspešnejšo družbeno preobrazbo uprave. Mislim, da velja za velike, 
sredine, pa tudi za republiko ugotovitev, da smo te službe praktično demontirali 
Nismo poskrbeli za obnovo ustreznega kadra, ki ima, kot je znano, v zahodnem 
pa tudi vzhodnem svetu veliko vlogo prav pri uresničevanju izredno težkih in 
zapletenih vprašanj naše uprave. V naši skupini je veliko takih delegatov, ki 
ocenjujemo, da ravno odsotnost teh prizadevanj in teh služb povzroča, da naša 
prizadevanja niso dovolj uspešna in da se vse prevečkrat zatika. Zatekamo 
se k temu, da poskušamo z zakoni, pa zopet s spremembami in dopolnitvami 
zakonov razreševati tisto, kar bi morali opraviti v konkretni stvarnosti in v 

onkretni praksi ob upoštevanju seveda poglobljenega strokovnega obravna- 
vanja te problematike. 

Nadalje mislimo, da smo v upravi celo nazadovali na področju nagraje- 
vanja. Dolgo časa namreč poznam ta gibanja v upravi. Nasproti tistemu, kar 
smo imeli pred desetimi leti, sedaj ugotavljamo, da nismo dograjevali sistema, 
da pa imamo žilav odpor tudi zoper uresničevanje tistega, kar imamo. 

Tovarišice in tovariši delegati! Vse to nas je napotilo, da se danes pri- 
družimo tistim, pa tudi besedam podpredsednika Izvršnega sveta v uvodnem 
ekspozeju, da je potrebna kritična in poglobljena analiza celotne preobrazbe 
in ne samo uresničevanja zakonskih odredb. Le taka analiza, tako kot je dejal 
delegat iz Skupščine občine Ljubljana-Center, lahko predstavlja celovito pod- 
ago tako za spremembo teh zakonov, za naše aktivnosti ob spreminjanju 

zveznega zakona, kot za druge aktivnosti, ki bodo morale slediti tem zakonom. 
Zato predlagamo, da se sprejme obveznost priprave take anlize, ki bo 

poalaga za^ celovite spremembe in dopolnitve zakonov ter za ukrepe, hkrati 
pa za uspešnejše aktivnosti in delo na tem področju. Hvala. 

TT v.f
redsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Besedo ima tovarišica Milena Ursic, delegatka iz občine Skofja Loka. Prosim! 

Milena Uršič: Tovarišica predsednica, tovariši delegati! Skupina 
delegatov za Zbor občin iz Škofje Loke je obravnavala gradivo za 3. točko 
dnevnega reda in sprejela k osnutku zakona naslednje pripombe. 

12 a. člen določa, naj se 135. člen zakona o sistemu državne uprave in 
o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih 
dopolni z naslednjim besedilom: »Če se delavci v delovnih skupnostih uprav- 
nih organov iste družbenopolitične skupnosti zaradi majhnega obsega nalog 
upravnih organov ne morejo smotrno samoupravno organizirati, lahko s samo- 
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upravnim sporazumom oblikujejo eno delovno skupnost, v kateri uresničujejo 
svoje samoupravne pravice, obveznosti in odgovornosti.« 

Menimo, da bi morala sprememba zakona dati možnost organiziranja de- 
lavcev upravnih organov v enotno delovno skupnost, ne glede na obseg nalog 
upravnega organa, če se v isti družbenopolitični skupnosti tako dogovorijo. 

Predlog za spremembo utemeljujemo z naslednjim. Po sprejetju zveznega 
zakona o sistemu državne uprave so upravni organi občine Skofja Loka orga- 
nizirali samostojne delovne skupnosti upravnih organov, pri čemer smo ze 
pri oblikovanju upravnih organov upoštevali dejstvo, da ima vsak upravni 
organ svojo delovno skupnost in smo zato ustanovili le pet upravnih organov. 
V času od uveljavitve zakonskih sprememb glede samoupravne organiziranosti 
ugotavljamo, da ima tovrstna oblika organiziranosti določene pomanjkljivosti. 
Občinski upravni organi imajo praviloma manjše število zaposlenih delavcev, 
zato delovne skupnosti mnogokrat ne morejo opravljati vseh funkcij, ki jim 
po novi samoupravni organiziranosti gredo. Opažamo tudi, da m ustreznega 
sodelovanja med delovnimi skupnostmi posameznih upravnih organov, čeprav 
bi to sodelovanje glede na povezanost delovnih procesov bilo nujno potrebno. 

Delovne skupnosti se zapirajo vase in poskušajo uveljaviti le tiste interese, 
ki zadevajo njihovo delovno skupnost. Poleg tega pa tak način organiziranosti 
prinaša tudi vrsto organizacijskih, finančnih in materialnih problemov. V skup- 
nih službah je precej povečan obseg dela pri pripravljanju gradiv za samo- 
upravne organe delovnih skupnosti. Pri tem imajo delovne skupnosti vtis, da 
je vse že vnaprej pripravljeno in dogovorjeno v strokovnih službah m delavci 
delovnih skupnosti le formalno samoupravljajo. 

Problem je tudi finančno poslovanje delovnih skupnosti, saj bi morala 
imeti vsaka delovna skupnost svoj žiro račun, finančni načrt, periodični m 
zaključni račun. . . 

Razdeljen bi moral biti tudi sklad skupne porabe na redni del in stano- 
vanjski del po delovnih skupnostih. Posamičnemu financiranju delovnih funkcij 
sledi tudi povečan obseg nalog pri obračunu prispevkov za osebne dohodke, 
obdelavi oziroma knjiženju in so v zvezi s tem povečani tudi stroski avtomatske 
obdelave podatkov. 

Večina navedenih problemov bi odpadla z oblikovanjem enotne delovne 
skupnosti. Hvala lepa. 

Predsednica filva Jereb: Hvala lepa. Besedo ima tovariš Anton 
Leban, delegat občine Slovenske Konjice! Prosim. 

Anton Leban: Tovarišice in tovariši delegati! Skupina delegatov ima 
naslednje pripombe k osnutku zakona: 

Kljub določilu 3. in 10. člena osnutka navedenega zakona bi po izvedeni 
reorganizaciji občinskih upravnih organov ostalo v občini 4 do 5 občinskih 
upravnih organov — enotni občinski sekretariat, uprava družbenih prihodkov, 
geodetska uprava, oddelek za ljudsko obrambo in komite za planiranje m druž- 
benoekonomski razvoj. 

Iz določb uredbe o finančno materialnem poslovanju upravnih organov in 
delovnih skupnosti teh organov pa izhaja, da mora vsak tak upravni organ in 
njihove delovne skupnosti imeti svoj žiro račun in s tem v zvezi voditi računo- 
vodstvo. 
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Menimo, da je kljub določenemu zmanjšanju števila upravnih organov to 
neracionalno, ker taka organizacija zahteva dodatne zaposlitve — v naši občini 
približno tri delavce v računovodstvu. Zaradi tega predlagamo, da se 11. člen 
osnutka zakona dopolni v tem smislu, da se lahko vsi stroški za delo upravnih 
organov zagotovijo in vodijo v okviru sredstev za delo upravnega organa, ki 
ga določi Izvršni svet, kar bi tudi vnaprej omogočilo vodenje skupnega računo- 
vodstva upravnih organov in delovnih skupnosti. Podpiramo variantni predlog 

uiM ^8na' delavci delovnih skupnostih samoupravnim sporazumom oblikujejo eno delovno skupnost občinskih upravnih organov. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala. Želi še kdo besedo. Besedo ima 
delegat iz občine Ljubljana-Moste-Polje, tovariš Franc Hrovat. 

Franc Hrovat: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati1 

Delegati skupine delegatov za delegiranje delegatov v Zbor občin Skupščine 
SR Slovenije m delegati skupine delegatov za delegiranje delegatov v Zbor 
združenega dela Skupščine SR Slovenije iz naše občine smo obravnavali osnutek 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu državne uprave in 
Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih 
in sprejeli naslednja stališča. 

Ugotavljamo, da je racionalna organizacija upravnih organov sicer osnova 
tudi za racionalno samoupravno organiziranost delavcev, vendar kljub temu 
menimo, da predlagana sprememba v osnutku, konkretno 12 a. člen še vedno 
ne zagotavlja osnov za primerno samoupravno organiziranost v občinah. Me- 
nimo, da bi morali v zakonu opredeliti izhodišča, ki bi bila osnova za korenite 
spremembe samoupravne organiziranosti ter podana osnova, da se za vse občin- 
ske upravne organe oblikuje ena delovna skupnost. 

V primeru, da rešitve v sistemskih zakonih v tem smislu ni mogoče spre- 
meniti, je potrebno izhajati iz predlaganega osnutka, h kateremu dodajamo 
naslednje pripombe in stališča: 

1. Enakopravnost načel za organiziranje upravnih organov za več uprav- 
nih področij oziroma za posamezna upravna področja je v praksi povzročilo 
neopravičeno drobitev upravnih organov in množico majhnih, ki niso bili spo- 
sobni učinkovito opravljati vseh nalog, ki so jim bile zaupane. Zato je poudarek 
na združevanju področij (3. in 10. člen) nujen, prav pa je, da je kot izjema 
opredeljena možnost ustanovitve upravnega organa za posamezno področje. 
K temu nas navajajo določila nekaterih posebnih zakonov in obseg nalog na 
teh področjih, na primer uprava za družbene prihodke in upravni organ za 
družbeno planiranje. 

2. Zadolžitev izvršnih svetov in upravnih organov, da spremljajo racio- 
nalnost postopkov pri izvrševanju predpisov ter obseg administrativnih opravil 
(2. člen) je v skladu z družbenimi prizadevanji za zmanjšanje administrativnega 
aparata. Zakonsko določilo bi bilo potrebno konkretizirati z opredelitvijo ukre- 
pov, ki bi sledili tem ugotovitvam. 

3. Možnost, da upravni organ opravlja naloge za samoupravno interesno 
skupnost, družbenopolitično organizacijo, drugo samoupravno organizacijo in 
skupnost je bila v občini Ljubljana-Moste-Polje uveljavljena ob preobrazbi 
uprave. Upravni organi opravljajo dogovorjene naloge za samoupravne interesne 
skupnosti družbenih dejavnosti ter za krajevne skupnosti na območju občine. 



69. seja 365 

Na podlagi izkušenj je bilo ugotovljeno, da razmejitev dela in pristojnosti 
med upravnimi organi in samoupravnimi interesnimi skupnostmi na posameznih 
področjih ni primerna, prav tako pa prihaja do podvajanja dela med strokov- 
nimi službami samoupravnih interesnih skupnosti in upravnimi organi, na 
primer med SIS za komunalo in stanovanjsko gospodarstvo ter upravnim orga- 
nom, pristojnim za urbanizem, stanovanjsko gospodarstvo, komunalo in varstvo 
okolja. 

Zakonska razmejitev nalog in obveznost dogovora za skupno opravljanje 
določenih zadev je prav zaradi takšnih razlogov nujna. 

4. Določba zakona o materialnih stroških upravnega organa se v občinski 
upravi ni dosledno izvajala. Nesmotrno je bilo ločiti skupne materialne stro- 
ške — električna energija, ogrevanje, voda, čiščenje in podobno — ki so na- 
stajali z uporabo poslovnih prostorov v skupni stavbi na posamezne organe. 
Zato so upravni organi združevali ta sredstva in jih skupno pokrivali prek 
enega upravnega organa. 11. člen sprememb in dopolnitev zakona tako pomeni 
le uskladitev zakonske določbe s prakso. 

5. Sprememba določbe o oblikovanju delovnih skupnosti z združevanjem 
majhnih delovnih skupnosti, v katerih delavci ne morejo uresničevati svojih 
samoupravnih pravic ter konkretizacija sodelovanja in skupnega urejanja 
samoupravnih pravic, obveznosti in odgovornosti delavcev posameznih delovnih 
skupnosti iste družbenopolitične skupnosti je odraz potreb in jo je potrebno 
podpreti. Takšna sprememba bo pomembno prispevala k urejanju samouprav- 
nega položaja delavcev v državni upravi in tudi k večjemu sodelovanju in 
povezovanju njihovega dela, kar bo ustvarjalo pogoje za koordinirano delo 
upravnih organov (12 a. in 13. člen). 

6. 12. člen: Poleg napotil za določanje osnov in meril za delitev sredstev 
za osebne dohodke vseh funkcionarjev oziroma njihovih namestnikov, ki jih 
imenuje Izvršni svet ter vodilnih delavcev, bi zakon o sistemu državne uprave 
moral vsebovati tudi določbo o določanju osnov in meril za delitev sredstev 
za osebne dohodke funkcionarjev, ki vodijo upravne organe in njihovih na- 
mestnikov, ki jih imenuje skupščina družbenopolitičnih skupnosti, podobno kot 
določa 137. člen zveznega zakona za usklajevanje skupnih osnov in meril za 
delitev osebnih dohodkov funkcionarjev na zvezni in republiški upravi. 

7. Zakon o sistemu državne uprave bi moral vsebovati tudi posebno opre- 
delitev organizacije upravnih organov v posebnih družbenopolitičnih skupno- 
stih. Glede na to, da opravljajo ti upravni organi le naloge, ki jih s statuti 
prenašajo v njihovo pristojnost občine, drugače pa koordinirajo delo občinskih 
upravnih organov na posameznih področjih dela, bi bilo potrebno uzakoniti 
določene omejitve. Posebne družbenopolitične skupnosti naj bi — ob upošte- 
vanju izhodišč za organiziranje občinskih upravnih organov — oblikovale le 
tiste organe, ki bodo opravljali s statutom prenesene naloge, za ostala področja, 
na katerih izvajajo temeljne funkcije občinski upravni organi, organi posebne 
družbenopolitične skupnosti pa delo teh organov le povezujejo in usklajujejo, 
pa je dovolj, če se ustanovijo koordinacijska telesa, ki so le metoda dela iz- 
vršnega sveta posebne družbenopolitične skupnosti, če koordinacija ni izved- 
ljiva prek družbenih svetov za posamezna področja ter na podlagi odgovornosti 
izvršnega sveta posebne družbenopolitične skupnosti za stanje na vseh po- 
dročjih dela in življenja na območju družbenopolitične skupnosti. 

Pri določanju načel za organizacijo uprave v posebnih družbenopolitičnih 
skupnostih bi moralo biti v kar največji meri onemogočeno dvakratno izvrše- 
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vanje istih funkcij, del in nalog upravnih organov, ustanavljanje upravnih 
organov brez upravnih pristojnosti ter protiustavno in protizakonito prevze- 
manje izvirnih občinskih pristojnosti. Takšno oblikovanje in določanje področij 
dela upravnih organov je sicer protizakonito že glede na sedanje predpise, 
vendar so taki primeri tako pereči in pogosti, da bi jih bilo potrebno preprečiti 
z zakonskimi določbami. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Se kdo želi besedo? (Da.) Be- 
sedo ima Ivan Nemanič, delegat iz občine Ljubljana-Šiška. 

Ivan Nemanič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupščina občine Ljubljana-Šiška podpira predlog za izdajo zakona z 
osnutkom, ima pa dve pripombe. Pripomba k 12. členu je enaka kot pripomba 
delegatke iz Škofje Loke, zato je ne bi bral. 

Pripomba k 7. členu pa je naslednja. Člen naj se dopolni z besedilom: 
V prvem odstavku 39. člena, in sicer v predzadnji vrsti se za besedo »sveta« 
postavi pika oziroma nadaljnja beseda črta. S predlagano spremembo bi do- 
segli, da bi izvršni svet sestavljali predvsem neprofesionalni člani, kar bi po- 
menilo tudi zmanjšanje števila profesionalnih funkcionarjev. ♦ 

Predsednica Silva Jereb: Hvala. Še kdo želi besedo? Besedo ima 
tovariš Ivan Jerovšek, delegat iz občine Slovenska Bistrica. 

Ivan Jerovšek: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Na skupni seji skupine delegatov za Zbor občin in Zbor združenega dela za 
gospodarsko področje, Skupščine SR Slovenije, dne 16. 2. 1982, so delegati na 
predlog Izvršnega sveta Skupščine občine Slovenska Bistrica sprejeli k pred- 
logu za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu državne 
uprave in Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih 
organih z osnutkom zakona naslednje stališče. 

Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu 
državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških 
upravnih organih z osnutkom zakona se sprejme, s tem da se v osnutek zakona 
vnese 12 a. člen. 

Obrazložitev. Če sprejmemo ta člen, odpade ločeno vodenje žiro računov 
za upravne organe in delovne skupnosti, odpadejo pa tudi težave pri uveljav- 
ljanju samoupravnih pravic v manjših delovnih skupnostih kot na primer v naši 
občini. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Še kdo želi besedo? Besedo ima 
tovariš Marjan Kotar, predstavnik Republiške konference SZDL. 

Marjan Kotar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Na klop ste dobili stališča Sveta za družbenopolitični sistem Predsedstva Re- 
publiške konference Socialistične zveze. 

Ne bi posebej govoril o informaciji o uresničevanju zakona o sistemu držav- 
ne uprave, ker je v stališčih, ki ste jih prejeli na klop, to vprašanje dokaj po- 
drobno obdelano. 

Imam za potrebno, da v drugem delu naših stališč pojasnim nekatere stvari, 
za katere menim, da niso povsem točno opredeljene. 
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1. Stališče Sveta za družbenopolitični sistem k predlogu za izdajo zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem 
svetu Skupščine SR Slovenije ter republiških upravnih organih z osnutkom 
zakona je naslednje. 

Svet za družbenopolitični sistem v celoti podpira predlog in osnutek zakona, 
kar zadeva vprašanja usklajevanja z ustavnimi amandmaji, z edino pripombo, 
da se ponovno prouči vprašanje 8. člena osnutka zakona, ki omejuje možnost 
za imenovanja predstojnikov upravnih organov, zlasti predstojnikov uprav, 
zavodov in inšpektoratov na dve mandatni dobi. 

2. Svet za družbenopolitični sistem načeloma podpira tudi predlog za izdajo 
zakona v drugem delu, to je organizacijskem delu, s tem da se ponovno poglob- 
ljeno proučijo vprašanja, ki so opredeljena v naših stališčih. To so vprašanja 
k 3. členu, ki ureja združevanje na področju upravnih organov in vprašanja 
v 12 a. členu glede skladnosti z zveznim zakonom. Vprašanje k 20 a. členu pa 
se dotika potrebnosti teh sprememb. Mnenje sveta je, da je zakon še sedaj 
omogočal sporazumevanje med samoupravnimi interesnimi skupnostmi ter 
upravnimi organi. 

3. Svet za družbenopolitični sistem v celoti podpira določila predloga za 
izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in delovnem 
področju republiških upravnih organov in republiških organizacij ter samostoj- 
nih strokovnih služb Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Kotar. Še kdo želi be- 
sedo? (Ne.) Če ne, zaključujem razpravo z ugotovitvijo, da smo vsi za strokovno 
in učinkovito delo ter za racionalno organiziranost upravnih organov. Vsi smo 
za to, da se zadeva celovito oceni, dobro premisli in potem predlagajo rešitve. 

Če ne želi nihče več razpravljati, predlagam zboru, da sprejme naslednji 
sklep. 

1. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu 
državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških 
upravnih organih z osnutkom zakona se sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi predloga zakona naj predlagatelj upošteva stališča, mnenja 

in predloge delovnih teles Skupščine in zbora, stališča Sveta za družbeno- 
politični sistem pri Predsedstvu Republiške konference Socialistične zveze in 
razpravo delegatov na seji zbora. 

Z vidika teh stališč, mnenj in predlogov naj znova prouči utemeljenost 
in nujnost tistih v osnutku zakona predlaganih sprememb in dopolnitev, ki 
presegajo uskladitev zakona z ustavnimi amandmaji od I do VII k ustavi So- 
cialistične republike Slovenije ter njihovo primernost. 

4. Zbor občin sprejema informacijo o uresničevanju zakona o sistemu 
državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških 
upravnih organih kot delni prikaz stanja na področju delovanja in organizi- 
ranosti državnih upravnih in izvršilnih organov in kot gradivo za presojo 
o utemeljenosti in primernosti predloženih sprememb in dopolnitev zakonov 
s tega področja. 

Celovitejšo oceno stanja na področju državne uprave naj da v letnem pro- 
gramu dela skupščine predvidena analiza o ustavni preobrazbi državne uprave 
v Socialistični republiki Sloveniji, ki naj obsega predvsem oceno dela državnih 
upravnih in izvršilnih organov z vidika uresničevanja državnih in samouprav- 
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nih funkcij družbenopolitičnih skupnosti in s tem povezanega procesa podružb- 
ljanja uprave, oceno uresničevanja odgovornosti in samostojnosti teh organov 
ter oceno razvoja družbenoekonomskih odnosov v upravnih organih. 

Analiza naj nakaže nadaljnje smeri razvoja organizacije upravnih organov 
s posebnim poudarkom na organizaciji občinskih upravnih organov in naj 
utemelji potrebo po morebitnih spremembah in dopolnitvah predpisov s tega 
področja. 

Zeli kdo o sklepu razpravljati? (Ne.) Če ne, potem prosim, da glasujete! 
Kdor je za, naj prosim glasuje! (59 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo predlagani sklep soglasno sprejeli. 
v 

Prehajamo na 4. točko dnevnega r e d 3 , to je na predlog za izdajo 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in delovnem po- 
dročju republiških upravnih organov in republiških organizacij ter samostojnih 
strokovnih služb Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije z osnutkom zakona. 

Tudi ta predlog za izdajo z osnutkom je predložil v obravnavo Izvršni svet. 
Njegova predstavnika sta prav tako tovariš Peter Bekeš in tovarišica Jelka 
Pečarjeva. Uvodno obrazložitev smo poslušali. 

Predlog za izdajo zakona in osnutek sta bila objavljena v Poročevalcu št. 2. 
Obravnavali so ga Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem, Komisija 
za volitve, imenovanja in administrativne zadeve in Zakonodajno-pravna ko- 
misija, ki so zboru poročali. Poročevalci, želite besedo? (Ne.) 

Prijav za razpravo ni! Zeli kdo besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Tone 
Klemen, delegat Skupščine mesta Ljubljane. 

Tone Klemen: Tovarišice in tovariši delegati! Na kratko bi posredoval 
stališča, ki so bila izražena v skupini delegatov Skupščine mesta Ljubljana. 

Skupina je podprla predlog oziroma v načelu razloge, na katere se opirajo 
ponuđene rešitve, vendar ni bila povsem soglasna o rešitvi, po kateri naj bi 
republiški proračun prenašali iz Republiškega sekretariata za pravosodje, orga- 
nizacijo uprave in proračun v Republiški sekretariat za finance. Ta rešitev nam 
ni razumljiva, predvsem iz razloga, ker smo od osvoboditve pa do danes že 
večkrat prenašali proračun iz enega v drug upravni organ. 

Pred štirimi ali pred petimi leti je bila delegatom v tej Skupščini posre- 
dovana vrsta argumentov, zakaj naj bi se proračun selil v Republiški sekretariat 
za pravosodje, organizacijo uprave in proračun. Mislim, da so bili argumenti 
prepričljivi in so delegati soglasno sprejeli odločitev, da se proračun prenese 
v Reipubliški sekretariat za pravosodje in organizacijo uprave; namreč iz pro- 
računa slej ko prej financiramo predvsem splošno porabo, v kateri ima največji 
delež financiranje republiških organov. Zaradi tega se nam je zdelo primer- 
nejše, da je proračun v domeni tistega organa, ki se tudi sicer po svoji osnovni 
pristojnosti ukvarja s problematiko republiških organov oziroma posebej re- 
publiških upravnih organov. 

Da končam! Nismo prepričani, da je predlagani prenos najbolj utemeljen, 
predvsem pa nismo našli drugih razlogov, ki govorijo za to, da se v tem tre- 
nutku ponovno zatekamo k premeščanju posameznih sektorjev iz sekretariata 
v sekretariat. 

O tem smo razmišljali tudi zaradi tega, ker1 nenehne reorganizacije in pre- 
našanja posameznih področij iz enega v drug sekretariat vnašajo nemir v delo 
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prizadetih delavcev in seveda povzročajo tudi druge negativne učinke, pred- 
vsem mislim na učinke, ki so povezani z razpoloženjem delavcev. Zaradi teh 
razlogov imamo torej pomislek k temu konkretnemu predlogu. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Še kdo želi besedo? (Ne.) Če 
ne, potem predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep. 

1.. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o orga- 
nizaciji in delovnem področju republiških upravnih organov in republiških 
organizacij ter samostojnih strokovnih služb Izvršnega sveta Skupščine SR Slo- 
venije z osnutkom zakona se sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi predloga zakona naj predlagatelj upošteva pripombe, pred- 

loge in mnenja, dane v poročilih delovnih teles Skupščine in zbora in pripombe 
iz razprave na seji zbora. 

Kdor je za tak sklep, naj prosim glasuje! (59 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo predlagani sklep soglasno sprejeli. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o ustanovitvi republiškega družbenega sveta za vprašanja organizacije in delo- 
vanja administrativno strokovnih služb. 

Predlog zakona je Skupščini predložil Izvršni svet. Njegov predstavnik je 
tovariš Franci Grad, pomočnik predsednika Republiškega komiteja za za- 
konodajo. 

Uvodno obrazložitev smo poslušali na skupnem zasedanju. 
Predlog zakona ste dobili. Obravnavali so ga Odbor za družbenopolitični 

in komunalni sistem, Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve 
in Zakonodajno-pravna komisija, ki so zboru pisno poročali. 

Začenjam razpravo> Besedo ima tovariš Jože Slatinšek, delegat iz občine 
Velenje. 

Jože Slatinšek: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! K predlogu zakona o ustanovitvi republiškega družbenega sveta za vpra- 
šanja organizacije in delovanja administrativno strokovnih služb daje skupina 
delegatov pobudo, naj vsi zbori. Skupščine SR Slovenije sprejmejo sklep, s 
katerim zavežejo predlagatelja zakonov in drugih predpisov, da ob predlaganju 
obrazložijo poleg dosedanjih obveznosti tudi to, kako bo novi predpis vplival 
na povečanje administrativnega dela oziroma administracije nasploh. Na ta 
način bi že delegati v postopku sprejemanja odločitev ocenjevali, ali so pred- 
lagane rešitve in predpisi v skladu s pobudo in akcijo za zmanjševanje admi- 
nistrativnega dela, saj ugotavljamo, da prav predpisi zveznih in republiških 
organov takšno delo najbolj pogojujejo in ne omogočajo, da bi v občinah po 
svoje odločali, na katerih področjih in kako bi zmanjšali nepotrebno admini- 
strativno delo. 

Predsednica Silva Jereb: Hval^ lepa. Še kdo želi besedo? (Ne.) Če 
ne, potem zaključujem razpravo. Preden bi dala predlog zakona na glasovanje, 
vprašujem delegate, ali se strinjate, da sprejmemo tudi sklep, ki ga je predlagal 
delegat iz občine Velenje? Njegov predlog je bil tudi sicer že načelno večkrat 
poudarjen, namreč, da je potrebno ob sprejemanju zakonov misliti ne samo na 
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sredstva v proračunih, ampak tudi na to, kako bodo zadeve vplivale na po- 
večanje oziroma zmanjšanje administrativnega dela. 

Kdor je torej za tak sklep, naj prosim glasuje! (5 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo predlagam sklep soglasno sprejeli. 
Glasujemo še o predlogu zakona. Kdor je za, naj prosim glasuje! (58 dele- 

gatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel tudi predlog zakona. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o določitvi okolišev in števila delegatskih 
mest po dejavnostih in okoliših za Zbor združenega dela Skupščine SR Slo- 
venije. 

Predlog zakona je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet. Njegovi 
predstavniki so tovariš Peter Bekeš, tovarišica Jelka Pečarjeva in tovariš Franci 
Grad. Želi kdo od predstavnikov predlagatelja besedo? (Ne.) 

Predlog zakona je bil objavljen v Poročevalcu št. 2: 
Dobili ste tudi amandmaje skupine delegatov iz občine Sevnica, ki pa je 

medtem svoj amandma že umaknila. 
Predlog zakona so obravnavali Odbor za družbenopolitični in komunalni 

sistem, Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve in Zakono- 
dajno-pravna komisija, ki so zboru pisno poročali. Odbor in Zakonodajno-pravna 
komisija pa sta predložila tudi dodatni poročili. Poročevalci, želite besedo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Jože Slatinšek iz občine Velenje. 
Prosim! 

Jože Slatinšek: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! K tej točki bi dal samo kratko informacijo o zmešnjavi, ki je nastala 
zlasti pri uradnih aktih ob poimenovanju mesta Velenje v Titovo Velenje. 
Namreč v Titovo Velenje se je preimenovalo samo mesto, občina in vse občinske 
družbenopolitične organizacije pa ostanejo Velenje. To je sicer malo nelogično, 
vendar tako so določili pravosodni organi. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Boste dali pobudo za spremembo? (Da.) 
Dobro, to bomo vzeli na znanje! Besedo ima tovariš Ivan Germovšek iz občine 
Brežice. 

Ivan Germovšek : Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupina delegatov Skupščine občine Brežice je razpravljala o predlogu 
zakona o določitvi okolišev in števila delegatskih mest po dejavnostih in okoliših 
za Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije ter ugotavlja, da predla- 
gatelj pri pripravi predloga ni upošteval pripomb, ki jih je na regijskem posvetu 
sprejel medobčinski svet Socialistične zveze za Posavje. Te so bile posredovane 
predlagatelju že ob obravnavi osnutka zakona, zadevale pa so razdelitev oko- 
lišev za delegiranje delegatov v Zbor združenega dela s področja gospodarstva. 

Glede na to skupina delegatov predlaga, da zbor sprejme zakon v takšnem 
besedilu, kot je bilo predlagano v osnutku, po katerem ima večina občin svoj 
okoliš. Le na ta način se lahko neposredno uveljavljajo v Zboru združenega dela 
republiške Skupščine vsi interesi združenega dela družbenopolitičnih skupnosti. 
Hvala lepa. 
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Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Še kdo želi besedo? (Da.) Besedo 
ima tovariš Peter Bekeš, predstavnik predlagatelja. 

Peter Bekeš: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
V zvezi s predlogom tovariša iz Brežic naj pojasnim, da je bila na podlagi raz- 
prave v Družbenopolitičnem zboru in na podlagi stališč Sveta za družbeno- 
politični sistem pri Predsedstvu Republiške konference Socialistične zveze v fazi 
obravnave osnutka sprejeta usmeritev, naj pri pripravi predloga upoštevamo 
naslednja tri izhodišča: 

1. Spremembe v številu zaposlenih na posameznih področjih združenega 
dela, 

2. spremembe, ki jih prinaša ustanovitev novih občin v Mariboru in 
3. večje strukturne spremembe na posameznih področjih združenega dela. 
To pomeni v bistvu restriktiven pristop k spremembam zakona o volilnih 

okoliših z obveznostjo, da bomo sistem delegiranja v Zbor združenega dela še 
dograjevali in iskali ustreznejše rešitve, ki bodo omogočale v tem zboru v skladu 
z ustavo popolnejše izražanje interesov združenega dela kot celote in vseh 
njegovih delov. Skratka, predlagatelj se zaveda, da te rešitve še niso popolne in 
idealne. To bi lahko bil tudi odgovor na razpravo tovariša delegata iz Brežic. 

Glede opozorila tovarišev iz Velenja pa naj rečem, da ga bomo ob pripravi 
predloga redakcijsko upoštevali. Dvojno poimenovanje je res noviteta v našem 
sistemu, to je, da se sedež občine-imenuje drugače kot sama občina. Je pa to 
tudi v skladu s stališči, ki jih je sprejela Zvezna konferenca Socialistične zveze. 
Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Za sedaj ostane zadeva nespre- 
menjena, saj bomo sprejeli le najnujnejše korekture. 

Če ne želi nihče več razpravljati, dajem predlog zakona na glasovanje. 
Kdor je za, naj prosim glasuje! (58 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona soglasno sprejet. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o komunalnih dejavnostih posebnega 
družbenega pomena. 

Predlog zakona je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet in za svo- 
jega predstavnika določil tovariša Alojza Moharja, republiškega podsekretarja 
v Republiškem komiteju za varstvo okolja in urejanje prostora. Tovariš Mohar, 
želite besedo? (Da.) 

Alojz Mohar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Dovolite mi, da v imenu predlagatelja dam nekaj skupnih ugotovitev k pred- 
logu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o komunalnih dejavnostih 
posebnega družbenega pomena. 

Kot gradivo za razpravo o predlogu omenjenega zakona ste prejeli predlog 
zakona in amandmaje predlagatelja zakona, ki so bili kot sestavni del predloga 
zakona pripravljeni na podlagi razprav v delovnih telesih Skupščine in njenih 
zborov ter na podlagi pripomb in pobud, katerih predlagatelji so samoupravne 
organizacije in skupnosti. Poleg tega ste danes na klop prejeli še dodatni 
amandma Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in dodatne amandmaje sku- 
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pine delegatov za proučitev družbenoekonomskih odnosov v samoupravnih inte- 
resnih skupnostih materialne proizvodnje in zakonskih aktov s tega področja, 
ki izhajajo iz amandmajev občinskih skupščin, skupin delegatov za delegiranje 
delegatov v zbore Skupščine in drugih predlagateljev. 

V razpravi o osnutku zakona je bilo veliko povedanega o namenu in ciljih, 
ki jih želimo uresničiti s spremembami in dopolnitvami sedaj veljavnega zakona 
o komunalnih dejavnostih posebnega družbenega pomena, zato menim, da do- 
datna obrazložitev k temu ni potrebna. 

V zvezi z amandmaji k predlogu zakona in glede na nekatera nepopolna 
tolmačenja posamičnih določb predloženega zakona je potrebno spregovoriti 
še nekaj besed o samoupravnem organiziranju samoupravnih komunalnih skup- 
nosti in izvajalcev komunalnih dejavnosti, o financiranju komunalnih dejav- 
nosti in o prehodnem obdobju, v katerem naj bi se uveljavili novi odnosi in 
razmerja po predlaganem zakonu. 

V skladu z usmeritvami in stališči ob osnutku predloženega zakona se je 
predlagatelj opredelil, da se komunalne interesne skupnosti ustanavljajo pra- 
viloma za eno občino, lahko pa tudi za območje ene ali več občin. Stvar samo- 
upravnega sporazumevanja je, za katero območje se bodo ustanovile komunalne 
interesne skupnosti. S tem predloženi predlog zakona ne izključuje možnosti, 
da se v okviru komunalnih interesnih skupnosti organizirajo enote oziroma te- 
meljne skupnosti ob pogojih, ki jih določa zakon o skupnih osnovah svobodne 
menjave dela. 

Glede organiziranja izvajalcev komunalnih dejavnosti je potrebno opozo- 
riti, da predloženi zakon navaja na to, naj se komunalne delovne organizacije 
oziroma temeljne organizacije združenega dela, ki opravljajo komunalno de- 
javnost, usposobijo za gospodarjenje s komunalnimi objekti in napravami 
in prevzemajo nalogo, da bodo delovni ljudje in občani deležni ustrezne pre- 
skrbe s komunalnimi storitvami oziroma proizvodi. 

Hkrati naj bi te organizacije kot izvajalci komunalnih dejavnosti imele 
tudi skrb za usmerjanje komunalnih investicij, opravljale pa naj bi tudi stro- 
kovni nadzor nad izvajanjem teh investicij in tako zagotavljale odgovorno in 
kvalitetno izvedbo investicij ter kasnejšo smotrno in učinkovito obratovanje 
komunalnih objektov in naprav. 

Še vedno so prisotne nekatere težnje, ki gredo zoper takšno osnovno usme- 
ritev. Take težnje izhajajo iz nekaterih amandmajev, v katerih naj bi se inve- 
stitorstvo uredilo tako, da bi bila možen investitor komunalna skupnost, obsto- 
ječe komunalne organizacije pa izvajalec gradbenih in drugih del za investicije 
na področju komunalnega gospodarstva. 

Poudariti moram, da takim težnjam ni mogoče slediti, ker bi bilo to v na- 
sprotju z načelom, da je samoupravna interesna skupnost mesto za usklaje- 
vanje in dogovarjanje med uporabniki in izvajalci in z načelom, da so komu- 
nalne organizacije združenega dela nosilec enostavne in razširjene reprodukcije, 
kar je v skladu z njihovo funkcijo na področju komunalnih dejavnosti. 

Za izvajanje gradbenih in drugih del pri graditvi oziroma rekonstrukciji 
komunalnih objektov in naprav naj se usposobijo in specializirajo že obstoječe 
organizacije združenega dela gradbeništva ter montažna in obrtna podjetja in 
tedaj, kadar je to smotrno, tudi specializirane temeljne organizacije združenega 
dela v sestavi komunalnih delovnih organizacij. Zato predlagatelj meni, da je 
v predlogu zakona ponuđena ureditev glede investitorstva komunalnih objektov 
in naprav in glede izvajanja investicijskih del, ki je dopolnjena tudi z amand- 
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majema omenjene skupine delegatov za proučitev družbenoekonomskih od- 
nosov v samoupravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje in zakon- 
skih aktov tega področja k 10. in 11. členu predloga, najbolj primerna. 

Sistem financiranja na področju komunalnega gospodarstva je po pred- 
loženem predlogu zakona izpeljan tako, da se v načelu sredstva za razširjeno 
reprodukcijo zagotavljajo s samoupravnim združevanjem sredstev, za enostavno 
reprodukcijo pa s cenami za individualno določljive in izmerljive komunalne 
storitve oziroma proizvode in s povračili za individualno nedoločljive in neiz- 
merljive komunalne storitve. 

Pri dogovarjanju o cenah in povračilih je s predloženim zakonom uveljav- 
ljen princip, da se v tej svobodni menjavi dela v večji meri uveljavijo tržne 
zakonitosti. Opozoriti je treba, da po predlogu zakona subjekti, ki bodo samo- 
upravno združevali sredstva, niso našteti, kar pomeni, da lahko združujejo 
sredstva ne samo organizacije združenega dela in delovne skupnosti, temveč 
tudi drugi subjekti. Opozoriti je treba tudi na to, da predlog zakona ne določa 
vira sredstev pri subjektih, ki združujejo sredstva, seveda pa je lahko tak vir 
pri organizaciji združenega dela le čisti dohodek in ne dohodek. 

Dogovorjene cene in povračila bremenijo po predlogu zakona uporabnike 
komunalnih storitev kot materialni strošek. V predlogu zakona in v ponuđenih 
amandmajih omenjene skupine delegatov za proučitev družbenoekonomskih od- 
nosov v samoupravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje in za- 
konskih aktov s tega področja je ponujena tudi struktura cene oziroma povra- 
čila, pri čemer je dana možnost, da se s cenami in povračili krije tudi dogovor- 
jen del razširjene reprodukcije na komunalnem področju v skladu s samo- 
upravnim sporazumom o temeljih plana komunalne skupnosti. Tako ureditev, 
ki naj bi jo uveljavili po predlogu zakona in tudi po sprejetih stališčih ome- 
njene skupine delegatov, ne bi kazalo spreminjati v smislu drugih predlaganih 
amandmajev. 

Pri opredeljevanju plačnikov povračila je predlagatelj izhajal iz dejstva, 
da se ustvarja dohodek kot nova vrednost pri organizacijah združenega dela s 
področja gospodarstva in pri delovnih ljudeh, ki samostojno opravljajo dejav- 
nosti z zasebnim delom in sredstvi v lasti občanov. Te organizacije združenega 
dela in delovni ljudje naj bi bili tudi plačniki povračila, da bi se s tem izognili 
nepotrebnemu porazdeljevanju dohodka kot novo ustvarjene vrednosti in izstav- 
ljanju množice računov, kar' nedvomno povzroča več administrativnega dela. 
Taka ureditev res ne ustreza principu, naj vsi uporabniki komunalnih storitev 
plačujejo tak strošek, vendar je predlagatelj menil, da je v predlogu zakona 
ponujena rešitev o plačnikih računov iz omenjenih razlogov bolj primerna. 

V predlaganih amandmajih je bila postavljena zahteva po razširitvi kroga 
zavezancev. Ta težnja je povzeta v amandmaju k 39. členu predloga zakona, ki 
se je oblikoval v omenjeni skupini delegatov za proučitev družbenoekonomskih 
odnosov v samoupravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje in za- 
konskih aktov s tega področja. Po tem amandmaju so plačniki povračila za go- 
spodarjenje s komunalnimi objekti in napravami skupne rabe opredeljeni zelo 
široko. V zvezi s tem naj v imenu predlagatelja poudarim, da bi bilo potrebno 
zagotoviti, da v tem srednjeročnem obdobju ne bi dodatno obremenjevali s pla- 
čili povračil za komunalno dejavnost družbenih dejavnosti in delovnih skupno- 
sti, ki pridobivajo dohodek iz proračunov družbenopolitičnih skupnosti. 

Z amandmajem k 47. členu, oblikovanem v omenjeni skupini delegatov, je 
dana možnost, da je komunalna skupnost investitor za investicije na področju 
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komunalnega gospodarstva do konca tega srednjeročnega odbobja. Taka ure- 
ditev pa naj predstavlja le možnost, da se do konca tega srednjeročnega obdobja 
postopno in z vso odgovornostjo uredijo vsi odnosi in razmerja, da bo komu- 
nalna interesna skupnost mesto sporazumevanja in dogovarjanja med uporab- 
niki in izvajalci. 

Predlagatelj ugotavlja, da so sicer upravičeni predlagatelji oblikovali 
amandmaje v kratkem roku pred današnjo razpravo v zborih. Skupina dele- 
gatov številnih amandmajev ni podprla. Kolikor bodo predlagatelji vztrajali pri 
amandmajih in bo potrebno posamezna vprašanja ponovno proučiti in uskladiti, 
predlagatelj ne bi nasprotoval, da se v skladu z 283. členom poslovnika Skup- 
ščine SR Slovenije sklepanje o predlogu zakona po opravljeni današnji obrav- 
navi odloži na prihodnjo sejo zborov Skupščine SR Slovenije. 

V primeru, če bi se v razpravi na zborih delegati uskladili glede dodatnega 
amandmaja Izvršnega sveta in amandmajev skupine delegatov za proučitev 
družbenoekonomskih odnosov "v samoupravnih interesnih skupnostih mates- 
rialne proizvodnje in zakonskih aktov s tega področja, s katerimi se Izvršni 
svet strinja, pa predlagam, da zbor sprejme predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o komunalnih dejavnostih posebnega družbenega pomena, 
skupaj z amandmaji Izvršnega sveta in omenjene skupine delegatov. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Predlog zakona je bil objavljen v Poroče- 
valcu št. 1. Prejeli ste tudi amandmaje Izvršnega sveta, ki jih je predložil na 
podlagi 5. odstavka 289. člena poslovnika Skupščine in so sestavni del predloga 
zakona in amandmaje skupin delegatov iz občin Kranj, Domžale, Vrhnika, Litija, 
Grosuplje, Žalec, Ljubljana-Moste-Polje in pripombe Izvršnega sveta Skupščine 
mesta Ljubljane, danes pa tudi ljubljanske amandmaje. 

Amandmaji skupine delegatov iz občine Ljubljana-Moste-Polje in Skupščine 
mesta Ljubljane niso bili predloženi pravočasno, zato mora zbor v skladu z 
289. členom poslovnika Skupščine odločiti, ali ju bo obravnaval ali ne oziroma 
ali so razlogi, zakaj so amandmaji prišli prepozno, utemeljeni. Glede na mno- 
žico amandmajev in glede na to, da se stvari prekrivajo, bo taka odločitev 
najbrže bolj ali manj formalna. 

Sprašujem delegata iz občine Ljubljana-Moste-Polje in mesta Ljubljane, če 
menita, da je treba zboru obrazložiti, zakaj so amandmaji glede na določila 
poslovnika predloženi prepozno? Če so predloženi amandmaji mimo roka, potem 
zbor, tako kot smo zjutraj odločali tudi o združitvi faz, odloči o tem ali bomo 
obravnavali ta dva amandmaja danes ali ne. Na enak način bomo odločali tudi 
o novogoriškem amandmaju, ki ga je delegatka predložila ravnokar. Torej se 
vam ne zdi potrebno, da bi kaj razložili? (Ne.) 

Potem bom dala enega za drugim na glasovanje. Kdo je za to, da obravna- 
vamo amandmaje iz občine Ljubljana-Moste-Polje? (41 delegatov glasuje za.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Kdo je za to, da obravnavamo amandmaje mesta Ljubljane? (44 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (Trije delegati.) Se je kdo vzdržal? (Štirje delegati.) 

Kdo je za to, da obravnavamo amandma Nove Gorice? (44 delegatov gla- 
suje za.) Je kdo proti? (Dva delegata.) Se je kdo vzdržal? (5 delegatov.) 

Ugotavljam, da smo z večino glasov sklenili, da bomo obravnavali amand- 
maje vseh treh občin, ne glede na to, da so bili predloženi prepozno. 

Predlog zakona so obravnavali skupina delegatov za proučitev družbeno- 
ekonomskih odnosov v sisih materialne proizvodnje in zakonskih aktov s tega 
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področja, Odbor za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo 
okolja in Zakonodajno-pravna komisija, ki so predložili pisna poročila, skupina 
delegatov in komisija pa tudi dodatni poročili. 

Želijo poročevalci besedo? (Da.) Prosim, besedo ima tovariš Ivo Miklavčič, 
poročevalec medzborovske skupine. 

Ivo Miklavčič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Danes smo dobili dodatno poročilo k predlogu zakona o spremembah in do- 
polnitvah zakona o komunalnih dejavnostih posebnega družbenega pomena, ki 
ga je že omenil tovariš Mohar, predstavnik predlagatelja. 

Skupina delegatov za proučitev družbenoekonomskih odnosov v samo- 
upravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje in zakonskih aktov 
s tega področja, ki deluje že od leta 1980 naprej zaradi dopolnjevanja te zakono- 
daje, je na seji 23. februarja skupaj z Zakonodajno-pravno komisijo obravna- 
vala amandmaje k predlogu zakona o spremembah in •dopolnitvah zakona o ko- 
munalnih dejavnostih posebnega družbenega pomena, ki jih je Skupščini SR Slo- 
venije posredoval njen Izvršni svet in ki so sestavni del zakona. 

Skupina delegatov je obravnavala tudi amandmaje, ki so jih posredovali 
Zbor združenega dela občine Domžale, skupina delegatov, ki delegira delegate 
v Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije za področje gospodarstva in 
skupina delegatov, ki v Zbor občin Skupščine SR Slovenije delegira delegate iz 
občin Kranj, Litija in Grosuplje, skupina delegatov za Zbor občin Skupščine 
občine Vrhnika in občine Žalec ter pripombe, ki sta jih posredovala Zveza ko- 
munalnih skupnosti Slovenije in Izvršni svet Skupščine mesta Ljubljane. 

Skupina delegatov je obravnavala tudi amandmaje skupine delegatov za 
Zbor občin in Zbor združenega dela iz občine Ljubljana-Moste-Polje, ki so bili 
predloženi Skupščini dne 23. februarja 1982 in jih je zato, tako kot smo zdajle 
glasovali, bilo potrebno posebej obravnavati. 

Skupina delegatov se strinja z vsemi amandmaji Izvršnega sveta, ki jih 
je ta predložil dne 11. 2. 1982 in so sestavni del predloga zakona, razen k tret- 
jemu odstavku 37. člena, kjer predlaga svoj amandma. Na tej osnovi skupina 
umika vse svoje amandmaje, ki jih je oblikovala k predlogu zakona v poročilu 
o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o komunalnih dejav- 
nostih posebnega družbenega pomena z dne 20. 1. 1982 in ki smo jih vsi s sklicem 
za današnjo sejo že predhodno dobili. 

V konkretni razpravi o posameznih členih predloga zakona je skupina 
delegatov oblikovala naslednje amandmaje, ki izhajajo iz razprav o posameznih 
predloženih amandmajih. Predstavniki nekaterih predlagateljev so bili navzoči 
na včerajšnji seji, nekateri pa se seje kljub vabilu niso udeležili. 

K 10. in 11. členu predlaga skupina naslednje spremembe. Besedilo 10. in 
11. člena predloga zakona se črta in se nadomesti z novim 10. členom, ki se 
glasi: »Komunalni objekti in naprave se gradijo in rekonstruirajo v skladu 
s prostorskimi izvedbenimi akti in drugimi predpisi«. 

Odločitve v gradnji in rekonstrukciji se oblikujejo v komunalni skupnosti 
v skladu z njenim samoupravnim sporazumom o temeljih plana, če zakon ne 
določi drugače. 

Investitor gradnje in rekonstrukcije komunalnih objektov in naprav je 
lahko komunalna organizacija združenega dela, krajevna skupnost ali druga 
organizacija združenega dela, ki jo določijo uporabniki in izvajalci. 
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Investitor gradnje in rekonstrukcije komunalnih objektov in naprav ne 
more biti hkrati izvajalec gradbenih del. 

Strokovni nadzor nad izvajanjem gradnje ter rekonstrukcije komunalnih 
objektov in naprav zagotovi investitor oziroma komunalna skupnost. 

Za novim 10. se doda nov 11. člen, ki se glasi: »Vzdrževanje komunalnih 
objektov in naprav obsega zlasti: 

— nadzor nad delovanjem komunalnih objektov in naprav, ki se izvaja 
z rednimi, občasnimi in izrednimi pregledi; 

•— vzdrževanje omrežja, objektov in naprav; 
— popravilo okvar in poškodb; 
— obnavljanje izrabljenega in dotrajanega omrežja, objektov in naprav; 
— zavarovanje komunalnih objektov in naprav; 
— zamenjava dela omrežja zaradi potreb po večjih propustnostih oziroma 

zaradi večjih tlakov; 
— zamenjava zastarelih omrežij in naprav s sodobnejšimi in funkcional- 

nejšimi na podlagi ustreznejše dokumentacije; 
— odprava poškodb zaradi elementarnih in drugih nezgod ali nepravilne 

rabe.« 
Pri oblikovanju določb novega 10. in 11. člena predloga zakona je skupina 

delegatov izhajala iz načelnih usmeritev, ki so bile sprejete že ob obravnavi 
gradiva o razvoju družbenoekonomskih odnosov na področju samoupravnih 
interesnih skupnosti materialne proizvodnje, da naj bi samoupravne interesne 
skupnosti ne bile v bodoče investitor gradnje in rekonstrukcij, temveč le mesto 
dogovarjanja in usklajevanja interesov med uporabniki in izvajalci. Zato naj 
se tudi odločitev o gradnjah in rekonstrukcijah oblikuje v interesnih skupnostih. 

Prav tako je bilo sprejeto stališče, da investitor gradnje in rekonstrukcije 
ne more biti hkrati izvajalec gradbenih del, strokovni nadzor nad izvajanjem 
gradnje oziroma rekonstrukcije pa praviloma zagotavlja investitor, izjemoma 
pa tudi samoupravna interesna skupnost. Glede na navedena načela skupina 
meni, da v zakonu ni potrebno tako podrobno opredeljevati" strokovnega nad- 
zora, kot je to določal 2. odstavek 11. člena predloga zakona. 

Ker bo imela ta sprememba o investitorstvu v nekaterih občinah za po- 
sledico reorganizacijo komunalnih organizacij združenega dela, skupina meni, 
da je potrebno s prehodno odločbo za določen čas še zagotoviti, da bo komunal- 
na skupnost lahko investitor. Zato skupina predlaga tudi amandma v tej zvezi 
k 47. členu predloga zakona. 

Zaradi jasne razmejitve med vzdrževanjem in rekonstrukcijo komunalnih 
objektov je potrebno v zakonu posebej opredeliti, kaj šteje kot vzdrževanje 
komunalnih objektov in naprav. Poznavalci tega področja ocenjujemo, da so 
izvajalcem z novim 11. členom dane možnosti, da bodo lahko v skladu s potre- 
bami zagotavljali nenehno in nemoteno obratovanje pri vseh komunalnih na- 
pravah. 

V 23. členu naj se 1. in 2. odstavek spremenita tako, da se glasita: »Za oprav- 
ljanje dejavnosti iz 3. člena zakona se delavci organizirajo v komunalnih organi- 
zacijah združenega dela. 

Kadar delavci organizirajo temeljno komunalno organizacijo združenega 
dela upoštevajo tudi naslednje: 

1. da se bodo organizirali za opravljanje ene ali več posameznih komunal- 
nih dejavnosti, ki bodo zagotavljale racionalno, ekonomično in učinkovito izko- 
riščanje komunalnih objektov in naprav, njihovo vzdrževanje ter racionalno 
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organiziranje del, ki imajo sezonski značaj, kakor tudi zanesljivo in kakovostno 
oskrbo uporabnikov komunalnih proizvodov oziroma storitev; 

2. da bodo komunalne organizacije združenega dela primerno tehnično in 
tehnološko opremljene, v. 

3. da bodo imele komunalne organizacije združenega dela potrebno število 
delavcev v skladu z zahtevnostjo delovnega procesa. 

Obrazložitev: Besedilo prvega in drugega odstavka tega člena je potrebno 
dopolniti glede na pripombo Odbora za družbenoekonomske odnose Družbe- 
nopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije, po katerem naj zakon ne pred- 
pisuje oblik organiziranosti organizacij združenega dela. Hkrati je besedilo do- 
ločbe potrebno redakcijsko uskladiti z določbami zakona o združenem de u. 

V 24. členu se v 2. odstavku namesto »temeljnih« vstavi beseda »komunal- 
nih«. Soglasja pristojnih občinskih skupščin se ne dajejo k statutom temeljnih 
organizacij združenega dela, ampak k statutom vseh komunalnih organizacij 
združenega dela, tudi če gre za enovito organizacijo. 

V 33. členu se v 4. alinei 1. odstavka besedilo črta in se nadomesti z na- 
slednjim besedilom: »s1 sredstvi za urejanje stavbnih zemljišč v skladu s^ po- 
sebnim zakonom in z delom nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v 
skladu s posebnim zakonom.« 

Obrazložitev: Ker je zakon o stavbnih zemljiščih v obravnavi sele v xazi 
osnutka, ne kaže v tem zakonu podrobneje opredeljevati posameznih stroškov 
kot vira sredstev za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov na področju 
komunalnih dejavnosti. 

V 37. členu naj bi se 3. odstavek spremenil tako, da bi se glasil: »Osnova 
dogovarjanja o strukturi in ravni cen so s samoupravnim sporazumom o ^teme- 
ljih plana komunalnih skupnosti sprejeti normativi in merila za porabo živega 
dela, za materialne in druge poslovne stroške, del sredstev za zboljševanje in 
razširjanje materialne osnove dela in sredstva rezerv na podlagi zakona«. 

V določbi je struktura cene iz redakcijskih razlogov usklajena z zakonom 
o združenem delu. To pa je bil0 zahtevano tudi v skoraj vseh predlaganih 
amandmajih. Taka formulacija 3. odstavka popolnoma ustreza tem zahtevam. 

V 39. členu se 1. odstavek spremeni tako, da se glasi: »Povračila za go- 
spodarjenje s komunalnimi objekti in napravami skupne porabe so dolžni pla- 
čevati delavni organizaciji združenega dela in delovnih skupnosti s sedežem 
na območju komunalne skupnosti in delovni ljudje, ki na območju komu- 
nalne skupnosti samostojno opravljajo dejavnost z osebnim delom s sredstvi, 
ki so lastnina občanov.« 

Z amandmajem se za plačilo povračil za gospodarjenje s komunalnimi ob- 
jekti in napravami skupne rabe zavezujejo delavci vseh organizacij združenega 
dela in delovnih skupnosti, ki uporabljajo te objekte in naprave. 

V 41. členu se v 1. alinei prvega odstavka črta podpičje in doda besedilo 
»za celotno območje občine ali njegov del«. Dopolnitev je potrebna zato, da 
bi občinska skupščina lahko prožneje vodila politiko obvezne uporabe m ob- 
veznega plačila posameznih komunalnih storitev in proizvodov. 

V 47. členu se določba spremeni tako, da se glasi: »Komunalna skupnost 
je lahko glede na določbo 3. odstavka 10. člena tega zakona še naprej investitor 
za investicije na področju komunalnega gospodarstva do konca leta 1985«. 

Glede amandmaja, ki ju je skupina oblikovala k 10. in 11. členu, je potrebno 
za določen čas še zagotoviti, da bo komunalna skupnost lahko investitor. 
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Skupina predlaga, da pristojna zbora Skupščine SR Slovenije sprejmeta 
tudi amandma Skupščine občine Žalec k 3. odstavku 13. člena, ki se glasi: 
Uporabniki in izvajalci se lahko sporazumejo, da v občinski interesni skupnosti 
urejajo poleg zadev s področja komunalnih dejavnosti tudi zadeve s področja 
gospodarjenja s cestami«. 

Sedanji 3. odstavek postane tako 4. odstavek. Uporabniki in izvajalci se 
lahko sporazumejo, da se v isti interesni skupnosti urejajo zadeve s področja 
gospodarjenja s cestami in zadeve s področja komunalnega gospodarstva, kar 
gotovo vodi k racionalizaciji na področju samoupravljanja in organiziranja. 

Skupina se ne strinja oziroma ni mogla podpreti in sprejeti naslednjih 
amandmajev in pripomb. 

K 3. členu: Pripomba Zveze komunalnih skupnosti Slovenije k 3. alinei 3. 
člena je deloma že vsebovana v amandmaju Izvršnega sveta. Tisti del predloga, 
ki se nanaša na ravnanje z odpadki, pa je zajet že v osnovnem besedilu pred- 
loga zakona s pojmom »urejeno zbiranje«, ki omogoča tudi vračanje koristnih 
odpadkov. 

Zveza komunalnih skupnosti je predlagala tudi, da se v 3. členu doda nov 
3. odstavek. Pripomba po mnenju skupine ni sprejemljiva, ker mora biti delitev 
med komunalne objekte in naprave individualne in kolektivne rabe v Slove- 
niji enotna zaradi zagotavljanja enakopravnega položaja uporabnikov, hkrati 
pa pomeni ta delitev temelj za urejanje družbenoekonomskih odnosov na tem 
področju. 

Prvi amandma skupine delegatov iz občine Lj ubij ana-Moste-Polje k temu 
členu je vsebovan že v amandmajih Izvršnega sveta, ki so sestavni del predloga 
zakona. 

K 8. členu: Amandma skupine delegatov iz občine Lj ubij ana-Moste-Polje k 
tej določbi ni sprejemljiv. Intencija zakona je, da naj bi komunalne delovne 
organizacije v vse večji meri gospodarile s komunalnimi objekti in napravami. 
Zato zakon vzpostavlja načelo, da ti objekti in naprave kot celota ne morejo biti 
v pravnem prometu, glede sestavnih delov teh objektov in naprav teh sredstev 
za delo pa ni omejitev 

K 9. členu: Amandma skupine delegatov iz občine Ljubljana-Moste-Polje 
k temu členu ni sprejemljiv. Skupina meni, da je potrebno amortizacijo osnov- 
nih sredstev komunalnih organizacij obravnavati različno glede na to, ali gre 
za komunalne objekte in naprave individualne rabe ali skupne rabe. Komunalne 
objekte in naprave individualne rabe je potrebno amortizirati v skladu z do- 
ločbami zakona o amortizaciji osnovnih sredstev organizacij združenega dela, 
medtem ko naj se za javne površine iz tretjega odstavka glede na njihovo na- 
ravo uvede le evidentiranje, ocenitev in knjižno izkazovanje višine stroškov za 
vzdrževanje v določenem časovnem obdobju. 

K 10. členu: Z amandmaji in pripombami skupin delegatov iz občin Žalec, 
Domžale, Vrhnika, Litija, Kranj, Grosuplje, Ljubljana-Moste-Polje in Zveze 
komunalnih skupnosti se skupina delegatov ni strinjala iz razlogov, navedenih 
že v obrazložitvi amandmajev k 10., 11. in 47. členu predloga zakona. 

K 11. členu: Amandmaji skupin delegatov iz občin Litija, Grosuplje in Vrh- 
nika so pretežno upoštevani v amandmaju skupine k 11. členu, kjer je razčle- 
njeno, kaj je vzdrževanje. 

Pripomba Izvršnega sveta Skupščine mesta Ljubljane glede nadzora je smi- 
selno upoštevana v 5. odstavku novega 10. člena. 
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K 12. členu: Pripombe Izvršnega sveta Skupščine mesta Ljubljane ni mo- 
goče sprejeti, ker se smisel določbe 12. člena predloga zakona v bistvu ne raz- 
likuje od teženj, ki jih vsebujejo pripombe. Institut soglasja odgovorne delovne 
organizacije, opredeljene v prvem odstavku pripombe, pa je na noro uveden 
in povsem nerazdelan. Poleg tega je skupina menila, da je poleg ze številnih 
neprimerno uvajati še dodatna soglasja. 

K 13. členu: Pripombe Izvršnega sveta Skupščine mesta Ljubljane ni mo- 
goče sprejeti, ker zakon v ničemer ne onemogoča, da se uporabniki in izvajalci 
v posamezni dejavnosti organizirajo v samoupravni interesni skupnosti za dolo- 
čeno območje, v konkretnem primeru pa ni pogojev za organiziranje v posebno 
interesno skupnost. Po zakonu o skupnih osnovah svobodne menjave dela pa se 
lahko organizirajo v enotah in temeljnih skupnostih. 

K 14. členu: Skupina meni, da amandmaja Skupščine občine Kranj ni 
mogoče sprejeti, ker bo problematiko urejanja stavbnega zemljišča urejal po- 
seben zakon, ki je v fazi osnutka, po katerem lahko občinska skupščina za ure- 
janje stavbnih zemljišč pooblasti katerokoli interesno skupnost. Ce bo za 
urejanje pooblaščena komunalna skupnost, bo to lahko opravljala ne glede na 
to, ali je to določeno s tem zakonom. 

K 28. členu: Amandma skupine delegatov občin Kranj in Ljubljana-Moste- 
Polje sta identična z amandmajem Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, 
ki je sestavni del tega zakona. _ 

K 33. členu: Amandmajev skupin delegatov iz Domžal, Vrhnike, Litije m 
Grosuplja k prvi alinei prvega odstavka ni mogoče podpreti. V skladu s stalisci 
in sklepi zborov Skupščine SR Slovenije, sprejetih ob obravnavi gradiva o na- 
daljnjem razvoju družbenoekonomskih odnosov na področju samoupravnih in- 
teresnih skupnosti materialne proizvodnje, je združevanje sredstev za razšir- 
jeno reprodukcijo mogoče samo iz čistega dohodka. Ob tem z besedilom prve 
alinee ni izključena možnost, da bi samoupravno združevali sredstva za re- 
konstrukcije in graditev komunalnih objektov in naprav tudi delovni ljudje, 
ki samostojno opravljajo dejavnost z osebnim delom s sredstvi v lasti občanov 
ter organizacije združenega dela in delovne skupnosti. 

Glede stališča, da bi lahko na osnovi 110. člena zakona o združenem delu 
združevali sredstva za razširjeno reprodukcijo iz dohodka, ker služi večina 
komunalnih objektov in naprav tudi ohranitvi in zboljšanju človekovega živ- 
ljenjskega okolja, je skupina mnenja, da določbe 110. člena m mogoče tako 
široko tolmačiti. V tem členu so definirani le izdatki za ohranitev m izboljšanje 
človekovega okolja, ni pa mogoče tega trditi za vse komunalne objekte in na- 
prave. Poleg tega navedena pobuda ni bila prisotna v prvih fazah priprave 
zakona, saj bi bilo sicer potrebno celovito, ne samo za področje komunalnega 
gospodarstva, izdelati normo, kaj so izdatki za ohranitev izboljšanja človeko- 
vega okolja. . 

Skupina meni, da amandmaja skupine delegatov iz občine Ljubljana-Moste- 
Polje ni mogoče sprejeti, ker je smiselno upoštevan v amandmaju skupine dele- 
gatov k četrti alinei prvega odstavka tega člena, kakor tudi z drugimi viri. 

Skupina prav tako meni, da k temu členu ni mogoče sprejeti amandmaja 
skupine delegatov iz Kranja, da se doda nov drugi odstavek oziroma pripombe 
Zveze komunalnih skupnosti Slovenije k prvemu odstavku 46. člena. Materija 
je že urejena v zveznem zakonu, zato s tem zakonom ni mogoče podrobneje 
opredeljevati, kaj so sredstva za zagotavljanje stanovanjskih potreb. Poleg tega 
zagotavljanje sredstev za urejanje stavbnih zemljišč ureja poseben zakon. 
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Amandma oziroma pripomba se po svojem smislu nanaša verjetno na 135. 
člen zakona o stanovanjskem gospodarstvu, ki je do 1. 1. 1982 omogočal, da so 
se sredstva za stanovanjsko graditev iz dohodka in čistega dohodka lahko na- 
menjala tudi za financiraje izgradnje omrežja komunalnih objektov in naprav 
primarnega in sekundarnega pomena v individualni rabi. Zato je treba v zvezi 
s tem amandmajem proučiti primernost spremembe citiranega člena zakona o 
stanovanjskem gospodarstvu. 

K 37. členu: Pripomba Zveze komunalnih skupnosti Slovenije k tretjemu 
odstavku je smiselno upoštevana v amandmaju skupine k tej določbi. 

K 19. členu: Skupina meni, da ni mogoče sprejeti amandmajev skupin de- 
legatov iz Litije, Grosuplja, Vrhnike, Domžal in pripombe Zveze komunalnih 
skupnosti Slovenije, da naj se v 39. členu doda nov tretji odstavek. Skupina 
meni, da zakon ne more zavezovati komunalnih interesnih skupnosti k spora- 
zumevanju o delitvi sredstev iz naslova povračil, ker se povračila v bistvu 
obravnavajo kot cene in jih organizacije združenega dela in delovne skup- 
nosti plačujejo iz materialnih stroškov. Na osnovi zakona o sistemu družbenega 
planiranja in o družbenem planu SR Slovenije pa je mogoče medsebojno uskla- 
jevanje planskih dokumentov med samoupravnimi interesnimi skupnostmi. 
Menimo tudi, da ni možna analogija s solidarnostnimi sredstvi po zakonu o sta- 
novanjskem gospodarstvu, ker gre tam za solidarnostna sredstva, ki se zdru- 
žujejo iz dohodka. 

Glede na dane amandmaje pa naj Zveza komunalnih skupnosti Slovenije 
podvzame vse potrebne ukrepe, s katerimi je treba pospešiti samoupravno spo- 
razumevanje na navedenih področjih, skladno z določbami zakona o sistemu 
družbenega planiranja in o družbenem planu SR Slovenije. 

K 66. členu: Skupina meni, da amandmaji iz Litije, Grosuplja, Vrhnike, 
Kranja in Zveze komunalnih skupnosti Slovenije glede spremembe roka niso 
sprejemljivi, ker je eno leto potrebno za pripravo planskih aktov za naslednje 
srednjeročno obdobje. 

K 47. členu: Variantni amandmaji skupine delegatov iz Domžal, Litije, Gro- 
suplja in Vrhnike so smiselno upoštevani v amandmaju skupine delegatov k te- 
mu členu. 

Ob razpravi o amandmaju k 46. členu predloga zakona skupina predlaga, 
naj pristojna zbora Skupščine SR Slovenije sprejmeta sklep, naj Republiški 
komite za varstvo okolja in urejanje prostora prouči, kako so komunalne in 
stanovanjske interesne skupnosti izvajale določbo 135, člena zakona o stanovanj- 
skem gospodarstvu. 

Mislim, da gre tudi za proučitev in razčiščevanje vprašanj s Službo družbe- 
nega knjigovodstva, kako se lahko sredstva čistega dohodka uporabljajo za 
komunalno področje glede na mnenja, da tu ne gre za razširitev materialne osno- 
ve dela in da bi se zato morala uporabljati sredstva sklada skupne porabe. 

Glede na dopolnitve, sprejete v skupini, sem pooblaščen, da izjavim, da 
skupina delegatov iz Kranja ne vztraja pri predlaganih amandmajih, ker smo 
včeraj sodelovali pri oblikovanju tega. Prav tako pa to velja tudi za Zvezo 
komunalnih skupnosti. 

Kot predstavnik Zveze komunalnih skupnosti Slovenije pa naj povem, da 
zakon pripravljamo že tri leta. Zveza je, potem ko smo predhodno izdelali 
samostojne osnove za družbenoekonomske odnose na tem področju, sodelovala 
z ustreznimi organi, predvsem z Republiškim komitejem za varstvo okolja in 
urejanje prostora in z drugimi subjekti. 
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Imeli smo številne posvete v vseh krajih Slovenije. Teh so se udeležili tudi 
predstavniki izvršnih svetov, v glavnem pa komunalnih skupnosti, predstavniki 
uporabnikov in izvajalcev. Težili smo k temu, da dobimo zakon, ki bo kom- 
pleksno reševal vsa vprašanja in omogočal razvoj na vseh ostalih področjih, pri 
čemer predvsem mislim na stanovanjsko gradnjo in seveda razvoj vseh drugih 
gospodarskih dejavnosti, ki so jim komunalno gospodarstvo in komunalne na- 
prave osnova za delovanje. 

Temelje za oblikovanje zakona so zbori republiške Skupščine sprejeli ob 
koncu leta 1980 in hkrati tudi sprejeli stališča in sklepe o teh vprašanjih. Na teh 
osnovah smo gradili zakon, za katerega menimo, da ne bo mogel jutri v celoti 
zaživeti, vendar nam daje dobro osnovo, da bomo s skupno zavzetostjo to pod- 
ročje, ki je za življenje in delovanje ljudi izredno pomembno, postavili na 
ustrezne osnove in zagotovili njegov normalen razvoj. Zato menimo, da bi 
kakršnokoli ponovno odlašanje sprejetja tega zakona povzročilo nadaljnje za- 
ostajanje in probleme na tem področju. 

Po sprejetju zakona bo potrebna široka družbenopolitična akcija za spre- 
jetje predvidenega družbenega dogovora in za postopno reorganizacijo tako 
samoupravnih interesnih skupnosti kot tudi komunalnega gospodarstva. Zaradi 
tega bi predlagal, da skušamo razumeti vse te napore, da z določeno mero 
strpnosti obravnavamo in sklepamo o zakonu danes. 

Opozoril bi še na en problem, in sicer, da se temu področju daje v sred- 
stvih javnega obveščanja premalo poudarka. Na seje naše skupščine, ko o tem 
razpravljamo, novinarji sploh ne pridejo. Zelo redki pridejo na posvete. Menim, 
da je za ljudi to področje zelo interesantno in zelo pomembno, kar smo videli, 
ko smo imeli nekajkrat na Radiu razgovore v oddaji V studiju ob 17. uri. 
Vendar gre v takih razpravah žal za obrobna vprašanja, kako je s čiščenjem 
ene ulice, kako je z odvozom smeti, ne pa za bistvene vsebinske probleme. 

Zato ponovno pozivam, da se skušamo sporazumeti in da zakon sprejmemo. 
Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala! Danes ste na klop dobili tudi stališča 
in predloge Družbenopolitičnega zbora, ki obravnava ta akt v skladu s 84. čle- 
nom poslovnika Skupščine kot zainteresirani zbor. 

Pričenjam razpravo! Besedo ima tovarišica Alenka Bonajo, delegatka iz 
občine Žalec. Prosim! 

Alenka Bonajo: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Najprej moram opravičiti v imenu svoje delegacije odsotnost predstavnika 
občinske skupščine Žalec na usklajevalnem sestanku. Menim, da je to resnično 
velik prepust, ker bi verjetno že marsikaj razrešili, kar doslej nismo. Verjetno 
je prišlo do nesporazuma. 

Amandmajev, ki smo jih predložili, ne bom brala. Za enega skupina pred- 
laga, da se sprejme, pri drugem pa vztrajamo samo ob pogoju, da bodo vztrajali 
tudi delegati občin Litije, Vrhnike, Kranja, Grosuplja, Ljubljana-Moste-Polje 
in Zveze komunalnih skupnosti. Ce bodo tudi ti vztrajali pri svojem amandmaju, 
ki ga je skupina delegatov zavrnila, potem bi predlagali, da se sklepa o zakonu 
na naslednji seji. Kolikor pa ostali odstopajo od amandmaja, potem tudi mi ne 
bi vztrajali. 
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Predlagali pa bi, da se sprejme amandma skupine delegatov k 47. členu, 
s katerim bo zagotovljena v naslednjem srednjeročnem obdobju ustrezna orga- 
nizacija komunalnih skupnosti in komunalnih organizacij. 

Prosim tudi delegate iz omenjenih občin, da povejo svoje mnenje. 

Predsednica Silva Jereb: Besedo ima tovariš Andrej Kocuvan iz 
občine Maribor. 

Andrej Kocuvan: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Moram reči, da sem v hudi zadregi, kaj naj naredimo s tem področjem, 
glede na to kako stvari potekajo po organizacijski, politični in po strokovni 
plati. Nemogoče je, da dobimo amandmaje nekaj dni prej, pe še na klop in še 
med obravnavo. Tako naj bi v nekaj minutah rešili stvari, za katere se 3 leta 
nismo mogli dogovoriti, kot je rekel prej tovariš Miklavčič iz Kranja. Seveda 
pa sem tudi v zadregi, ali se opredeljevati za to, da zakon sprejmemo z vsemi 
naštetimi pomanjkljivostmi in slabostmi ter kako ga skušati potem uresničiti. 

Novi zakon v bistvu krči nomenklaturo, to ste ugotovili vsi. Druga bistvena 
novost se nanaša na razširjeno reprodukcijo, torej na širitev zmogljivosti. 
Komunalne delovne organizacije ostanejo po zakonu nosilci razširjene repro- 
dukcije. Do tu je v načelu vse v redu in vse prav, zato smo se, če se spomnite, 
zavzemali že pri osnutku in ta stvar je bila potem kot pripomba k osnutku 
obdelana — ali ustrezno ali neustrezno pa se vidi danes iz predloženih amand- 
majev. Mislim, da očitno ne dovolj ustrezno, če so danes predloženi številni 
amandmaji in si nismo enotni tisti, ki bomo morali ta zakon izvajati in tudi ne 
tisti, ki ga zdajle predlagajo. Mislim predvsem na amandmaje k 10. in 11. členu. 

Reči moram, da več kot bo tega medsektorskega usklajevanja — tega pa 
vsekakor bo, ker se sektorsko organiziramo — težje bomo prihajali do racional- 
nih rešitev. To so bile takrat pripombe k nomenklaturi, vendar je ta stvar mimo 
s tem, da je vsaki občini posebej prepuščeno, da se znajde v tem neurju. 

Precejšnje novosti so tudi na področju samoupravnega organiziranja ozi- 
roma pri interesnih skupnostih. Predlagatelj krči dosedanji obseg možnosti 
samoupravnega organiziranja glede na sistemski zakon o skupnih osnovah 
svobodne menjave dela, ki že tako omogoča najširše oblike povezovanja. 

Zakaj niso dopuščene širše možnosti, takšne, kot so bile z veljavno zakono- 
dajo, ni obrazloženo. Ureditev iz sedanjega zakona se res ni uveljavila in je 
bilo samo nekaj primerov drugačnih oblik samoupravnega organiziranja. 
Mislim, da je bil to primer v Laškem, ko se je organizirala posebna enota 
znotraj komunalne skupnosti. Kljub izhodiščem, da se naj z zakonom opredele 
le načela, posega predlagatelj drastično v pravice samoodločanja ustanoviteljev 
skupnosti s predpisovanjem, kako in zakaj se smejo ustanavljati strokovne 
službe, delovne skupnosti in tako naprej, kot da so le-te temeljni vzrok za 
neizvajanje družbenoekonomskih odnosov. Verjetno se spominjate, da smo že 
k osnutku in k tezam predlagali načelno stališče, da je organiziranje strokovnih 
služb ali delovnih skupnosti stvar tistih, ki skupnost ustanavljajo, torej uporab- 
nikov in izvajalcev. Ti naj se dogovorijo, kateri obseg nalog bodo plačevali 
administraciji, ki je danes že ves dan v ospredju razprave. Sami naj si v skladu 
s svojimi potrebami, možnostmi in željami organizirajo delitev dela. Mislim, da 
smo tukaj zašli v neke koncepte, ki verjetno vsem ne bodo ustrezali. 

Na področju planiranja praktično ni novosti oziroma kvalitetnih sprememb, 
kar je po svoje odraz nepoznavanja specifičnosti tega področja, ki si v repu- 
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bliskih okvirih še ni izborilo enakovrednega položaja s tako imenovano nacio- 
nalno gospodarsko strukturo, kot je na primer železnica, elektrogospodarstvo, 
stanovanjsko gospodarstvo, vodno gospodarstvo in podobno. V tem primeru 
je potem tudi težje planirati, vendar, kakor razumem, bomo v okviru Zveze 
komunalnih skupnosti z nekoliko bolj poglobljenim delom le prišli do bolj 
usklajenih metod. 

Na področju zagotavljanja materialne podlage predlog uzakonjuje sistemske 
rešitve. Gre za razširjeno reprodukcijo in za čisti dohodek. Mislimo, da je to 
v redu, vendar samo pod pogojem, da to velja za vse oblike družbene repro- 
dukcije. Če bo čisti dohodek veljal samo za komunalno gospodarstvo, za stano- 
vanjsko gospodarstvo pa ne, potem seveda tega ni mogoče uskladiti. 

Nekatere rešitve so sistemsko slabo izdelane, zato podpiramo predlagane 
amandmaje k 7. poglavju, ki zagotavljajo tako imenovane čiste odnose do leta 
1983 oziroma do 1985. Če pa bo pri sporazumevanju o združevanju sredstev 
kaj zaškripalo, in verjetno bo zaškripalo, ker je še vedno, pa zakon v 36. in 
40. členu, ki je z amandmajem malo širše oblikovan, zagotavlja družbenopolitični 
skupnosti možnost intervencije, da se zagotovi izvajanje programa. 

To poudarjam zato, ker se bomo prej ko slej v občinah srečevali s takim 
ali drugačnim tolmačenjem in bi bilo takrat dobro pogledati v kakšen zapisnik. 

Na novo je urejeno tudi varstvo pravic. Ob tem, da ukinjamo in reduciramo 
strokovne službe, ustanavljamo na drugi strani neke pravne službe, posebna 
sodišča združenega dela. Ze takrat smo predlagali, da bi jih bilo treba verjetno 
tudi tehnično in organizacijsko nekoliko bolj predočiti, ker jih ali ne bomo usta- 
navljali ali pa bomo imeli v zameno za zreducirane strokovne službe normativno 
pravne službe oziroma neke arbitre, pa še zdaj ne vemo, ali naj se v smislu 
komunale republiško povezujemo navzgor ali naj se v smislu vseh sektorjev 
v občini povezujemo v eno sodišče. To smo želeli, da bi se razčistilo. Kaže pa, 
da ni volje, da bi se to do konca izvedlo. 

Pripombe v zvezi z urejanjem stavbnega zemljišča, vsaj tiste, ki smo jih dali 
k osnutku — mariborska delegacija je oddala 14 tipkanih strani pripomb, načel- 
nih, tehničnih in konkretnih — so bile delno upoštevane. Predlagatelj s tem 
zakonom ponuja vrsto novosti, pri čemer preveč gradi na načelih, povzetih iz 
širših sistemskih zakonov in premalo podrobnostih oziroma instrumentih za rea- 
lizacijo teh načel. Kjerkoli so stvari nedorečene, je stvar prepuščena bodisi 
sporazumevanju, dogovarjanju ali pa nekim navodilom. Taksen koncept seveda 
ne kaže na strokovnost in na obvladovanje in poznavanje komunalnega 
področja. 

S tem zakonom smo se opredelili, da postane komunalna skupnost mesto 
dogovarjanja, to kar do zdaj ni bila. Nerazumljiva je politika, če lahko o njej 
sploh govorimo, da postajajo stanovanjske skupnosti tako imenovani družbeni 
investitor, da torej širijo obseg svoje dejavnosti, v komunali pa ravno nasprotno, 
ko iz družbenega investitorja prehajamo v mesto dogovarjanja. Verjetno bi 
moral predlagatelj bolje opravičiti takšen preokret, saj je težko razumeti, da 
naj delegati iste skupščine potrjujemo tako nasprotujoče si rešitve. 

Ob tem pa bi veljalo opozoriti na stališča in sklepe, ki smo jih tako zlahka 
podprli, ko smo v razpravi o nadaljnjem razvoju samoupravnih in družbenoeko- 
nomskih odnosov na področju stanovanjskega gospodarstva — to je bilo že 
skoraj pred tremi leti — zahtevali, da se področje komunalnega, stavbno 
zemljiškega in stanovanjskega gospodarstva urejajo hkrati in enotno. 
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Ocena predloga se lahko realno ustvari tudi glede na številne amandmaje, 
ki so bili danes predloženi. Mislim, da je to en kazalec ocene. Moram reči, da 
kot delegati s tem ne moremo biti zadovoljni. Podpiramo v glavnem skoraj vse 
amandmaje, ki pa jih je treba redakcijsko uskladiti. Podpiramo amandmaje, ki 
so jih predložile občine in ki niso vključeni med amandmaje Izvršnega sveta. 
Predlagamo, da se ti amandmaji le upoštevajo. Predvsem se ne moremo stri- 
njati z obrazložitvijo amandmaja k 39. členu. Ne morem si predstavljati, zakaj 
teh povračil ne bi plačevali vsi uporabniki komunalnih storitev. Kam bi sicer 
prišli, če bi bile cele službe tega oproščene. 

Podpiramo predvsem amandmaje, ki se nanašajo na in vesti torstvo in iz- 
vajalstvo. Poudarjam, da je bilo danih veliko argumentov za to, da bi bili pod 
določenimi pogoji, za katere bi se dogovorili v okviru interesnih skupnosti, 
izvajalci, kot osnovni nosilci razširjene reprodukcije tudi investitorji. Šlo je 
predvsem za doseganje gospodarskih učinkov, saj vemo, da neka organizacija, 
ki je ustrezno organizirana in opremljena za izvajanje enostavne reprodukcije, 
opravlja lahko tudi razširjeno reprodukcijo. Če mora nekdo zamenjati vodo- 
vodno napeljavo v ulici, je to isto, kot če se ulica prekoplje za novo napeljavo, 
ki je prej ni bilo. Glede na to, da so te delovne organizacije dimenzionirane 
na konice, to se pravi, da morajo zadovoljevati tudi nadpovprečno porabo, 
potem ostajajo mrtva obdobja, ki so čista režija v delovnih organizacijah. 
Mislim, da so bili podani argumenti tudi v tem smislu, da predpisi danes po- 
tegnejo za seboj potrebo po velikem reorganiziranju teh delovnih organizacij. 
To je sprejemljivo samo tam, kjer je razvitost dela in organizacije dosti velika, 
to je v velikih mestih; v manjših mestih pa to ni mogoče. Mislim, da bi se 
lahko amandmaji v tem smislu sprejeli. Če pa stvari ne bi potekale tako kot 
smo si v načelu zastavili, potem bi jih bilo mogoče popraviti s spremembami 
in dopolnitvami. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Besedo ima tovarišica Florjana 
Mušič iz občine Nova Gorica. 

Florjana Mušič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupina delegatov iz Nove Gorice je skrbno proučila amandmaje in smi- 
selno podprla vse amandmaje Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, vendar 
je, čeprav nekoliko pozno, sprejela tudi sklep, da tudi sama predlaga amandma, 
in sicer k 7. členu, kjer naj bi v tretjem odstavku za besedama »krajevna skup- 
nost« vnesli besedico »lahko«, to pa zaradi prakse na našem terenu. Pravijo, 
da bi se lahko tako boljše gospodarilo, poleg tega pa smo smiselno tako razu- 
meli tudi obrazložitev tega zakona. Amandma smo v pisni obliki oddali danes 
na seji. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Besedo ima Marjan Mali iz občine Litija. 

Marjan Mali: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Tudi sam sem v zadregi glede na to, da je naša delegacija dala številne amand- 
maje, vendar pa jih približno polovica ni upoštevanih. Ob tem pa so jih delno 
podprli predhodni poročevalci, pa tudi predstavniki posameznih občin. Zato 
bi se morda opredelil do amandmaja k 39. členu, ko je bilo povedano, da tega 
problema ne gre istovetiti s solidarnostjo v stanovanjskem gospodarstvu. Pred- 
lagamo namreč, naj bi zakon omogočal, da bi se lahko komunalne skupnosti 
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samoupravno sporazumevale o prelivanju dela sredstev povračil. Po ureditvi, 
kot je predlagana, delavci, ki se vozijo na delo v druge občine, ne morejo za- 
dovoljevati potreb po objektih in napravah skupne rabe na področju komunale. 
Zato od tega amandmaja ne bi mogel odstopiti. 

Pridružujem se opredelitvi tovarišice iz Žalca glede amandmaja k 10. členu, 
kjer gre za investitorstvo. Glede tega je bilo že doslej veliko dilem, ki jih 
nismo razrešili in dvomim, da jih lahko prav na hitro razrešimo danes. Zato 
menim, da se kaže opredeliti za to, da sklepanje odložimo na naslednjo sejo. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Če sem vas prav razumela, 
vztrojate torej pri amandmaju k 39. členu, pri amandmaju k 10. členu ste soli- 
darni z Žalcem in z drugimi, ostale amandmaje pa umikate. Prosim delegata iz 
Domžal, da pove svoje mnenje! 

Janez Zibelnik: Tovarišica predsednica, tovariši delegati! Glede 
na današnjo razpravo in vsa gradiva, ki smo jih dobili na klop ter glede na 
obrazložitve, ki so bile danes dane, podpiram predlog, da se sklepanje o da- 
našnjem predlogu zakona odloži, kar je omenil tudi predlagatelj, zlasti še, če 
vemo, da je danes v obravnavi osnutek zakona o stavbnih zemljiščih, kjer se 
nekateri problemi prepletajo tudi s tem zakonom. Mislim, da je manjša ne- 
sreča, da odložimo ta zakon, kot pa da sprejmemo tak zakon, ki ga bomo morali 
popravljati prej, kot ga bomo sploh uveljavili. Zato se pridružujem temu 
predlogu. 

V občini Domžale smo amandmaje predložili pisno in jih ne bi bral niti 
obrazlagal. Povem naj le, da so jih pri nas sprejeli vsi trije zbori občinske 
skupščine. Naš delegat je sodeloval včeraj pri usklajevanju in danes zjutraj 
smo imeli ponovno posvet. Jasno smo se dogovorili, da ne moremo odstopiti 
od amandmajev k 33. in 39. členu. Za 10. člen pa menimo, da so naše zahteve 
nekako pokrite z novim amandmajem k 47. členu. 

Predsednica Silva Jereb: Torej vztrajate pri amandmajih k 33. in 
39. členu! 

Besedo ima Jože Krašovec, delegat iz občine Vrhnika. 

Jože Krašovec: Tovarišice in tovariši delegati! Skupina delegatov 
občine Vrhnika se pridružuje mnenju delegatov iz občin Žalec in Domžale. 

Predsednica Silva Jereb: Besedo ima tovariš Tomaž Šavnik, delegat 
mesta Ljubljane. 

Tomaž Šavnik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov Skupščine mesta Ljubljane za delegiranje delegatov v Zbor 
občin Skupščine SR Slovenije je na svoji 65. seji dne 22. 2. sprejela amandmaje 
k 11., 12. in 13. členu predloga zakona o komunalnih dejavnostih. 

Skupina delegatov za proučitev družbenoekonomskih odnosov v samo- 
upravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje in zakonskih aktov s 
tega področja Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 23. 2. 1982 obravna- 
vala zgoraj navedene amandmaje in jih sprejela k 11. in 12. členu. Zato sedaj 
predlagamo samo še amandma k 13. členu. Ta amandma se glasi: 2. odstavek 
13. člena naj se spremeni tako, da se glasi: »Komunalna skupnost se ustanovi 

25 



386 Zbor občin 

praviloma na območju občine za vse komunalne dejavnosti, lahko pa tudi na 
območju dveh ali več občin, če se tako sporazumejo uporabniki in izvajalci. 
Posamezna komunalna dejavnost se lahko organizira v posebni komunalni 
skupnosti za območje dveh ali več občin, tako da pokriva določene zaključne 
komunalne-oskrbovalne sisteme.« 

Temeljni namen samoupravne komunalne skupnosti je odgovorno urejanje 
skupnih interesov na področju komunalne oskrbe. V nekaterih primerih skupni 
interesi ne sovpadajo z mejami družbenopolitičnih skupnosti, ali pa so za do- 
ločena oskrbovalna področja zelo specifični, na primer oskrba z električno ener- 
gijo, oskrba z regionalnim vodovodnim in kanalizacijskim sistemom in gradnja 
regionalnih objektov za predelavo komunalnih odpadkov. Pričakujemo, da se 
bodo v prihodnosti vedno pogosteje pojavljali primeri, ko viri ne bodo zadostni 
ali pa se bodo pojavljali v eni, porabniki pa v drugi občini. 

Pristopiti bomo morali k izgradnji velikih regionalnih preskrbo valnih ob- 
jektov in sistemov, za katere bodo potrebna velika finančna sredstva. Taki 
objekti in sistemi zagotavljajo zanesljivo preskrbo in ekonomičnost poslovanja 
v okviru regije. Zato naj zakon dopusti tudi to možnost. Zato pri tem amand- 
maju vztrajamo. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Poročevalec odbora Marjan 
Ašič ima besedo! 

Marjan Ašič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Odbor za stanovanjsko-komunalna vprašanja našega zbora se sicer ni ponovno 
sestal, vendar se tudi kot poročevalec odbora strinjam s tovarišem Miklavčičem, 
ki je govoril v imenu Zveze komunalnih skupnosti, da ne bi odlagali sklepanja 
o zakonu. O dilemah, ki so se zdajle pojavile in se pojavljajo glede amandmajev 
k 10. in k 39. členu, smo v tem zboru že sklepali. Tudi pri zakonu o vodah smo 
se srečali s podobnimi amandmaji nekaterih delegacij in smo tu sprejeli stališče 
skupine delegatov za proučitev družbenoekonomskih odnosov v samoupravnih 
interesnih skupnostih tako glede investitorstva kot tudi glede združevanja 
sredstev za te namene, to je za razširjeno reprodukcijo iz čistega dohodka. 
Ta stališča, ki so v skladu z našim družbenoekonomskim razvojem in s po- 
litičnim sistemom, smo sprejeli, zato bi predlagal, da ponovno razmislimo, 
preden odločimo o tem, da zakon odložimo. 

Glede na stališča, M jih je odbor sprejel ob prvi razpravi o zakonu, menim, 
da tudi v imenu odbora lahko predlagam, da se zakon sprejme z amandmaji 
Izvršnega sveta in skupine delegatov. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Franc Sve- 
telj iz občine Kamnik. V 

Franc Svetel j: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! V razpravi o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
komunalnih dejavnostih posebnega družbenega pomena je skupina delegatov 
za Zboi" občin in Zbor združenega dela v naši občini na podlagi razprav v 
Skupščini komunalne skupnosti sicer podprla amandmaje Zbora združenega 
dela Skupščine občine Domžale in ostale k 10., 33. in 39. členu predloga zakona. 

Po današnji pisni obrazložitvi medzborovske skupine delegatov naše Skup- 
ščine je mogoče sprejeti stališče do amandmajev k 10. in 33. členu. Vsekakor 
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pa ne bi smeli brez širše razprave mimo vsebinske ocene amandmaja k 39. členu 
tega predloga zakona. Ta amandma govori o združevanju dela sredstev za var- 
stvo in obnovo komunalnih naprav med občinami, ker delavci ta sredstva 
ustvarjajo za uresničevanje programa komunalnih skupnosti in krajevnih skup- 
nosti v občinah, kjer delajo, rabijo pa jih tam, kjer živijo in pretežno uporab- 
ljajo komunalne naprave. 

Pri tem bi morali upoštevati dosedanje razprave o oblikah združevanja 
sredstev iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela za financiranje pro- 
gramov krajevnih skupnosti. V vseh teh obsežnih razpravah je bila dokaj 
kritično ocenjena sedanja tako imenovana glavarina, čeprav vemo, da so bila 
ta sredstva pretežno uporabljena za urejanje komunalnih problemov v kra- 
jevnih skupnostih. 

Poudarjeno je bilo stališče, da je treba financiranje programov krajevnih 
skupnosti zagotavljati prek ustreznih samoupravnih interesnih skupnosti in 
torej tu še zlasti prek komunalnih Skupnosti. S samoupravnim sporazumom 
naj bi se temeljne organizacije združenega dela neposredno ali prek občinskih 
komunalnih skupnosti dogovarjale, kolikšen del sredstev temeljnih organizacij 
iz dohodka, namenjenega za urejanje komunalnih vprašanj, naj bi prispevale 
za urejanje komunalnih problemov v krajevnih skupnostih in v občinah, kjer 
delavci živijo. Taka rešitev bi bila tudi v skladu z zakonom 6 združenem delu, 
ki nasprotuje vsakemu odtujevanju dohodka delavcev, ki ga ustvarijo. 

Treba je reči, da smo v občinah širše ljubljanske regije v tem pogledu že 
storili določen korak naprej na področju financiranja obrambnih priprav in 
še na nekaterih drugih področjih. Menim, da je to vprašanje odločanja delavcev 
o celotnem ustvarjenem dohodku in o njegovi delitvi za pokrivanje življenjskih 
potreb delavcev tam, kjer živijo. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Še kdo želi besedo? Prosim, 
besedo ima tovariš Ivo Miklavčič! 

Ivo Miklavčič: Tovarišice in tovariši! Rad bi pojasnil, zakaj Zveza 
komunalnih skupnosti ne podpira amandmaja glede združevanja sredstev med 
občinami oziroma med komunalnimi skupnostmi različnih občin. 

Včeraj smo na sestanku prevzeli zadolžitev, ki sem jo tudi obrazložil, da 
bomo dali pobudo za dogovarjanje med vsemi zainteresiranimi interesnimi 
skupnostmi na posameznih področjih, to je tam, kjer je velika dnevna migracija. 
Menimo, da bi na ta način ustrezneje razrešili to, saj obveznosti, ki bi jo vnesli 
v zakon z amandmajem k 39. členu, ni mogoče sankcionirati. Zato se postavlja 
vprašanje, kaj nam taka določba v zakonu koristi, če ni volje za tako sporazu- 
mevanje. Z dogovarjanjem, ki pa ga ni mogoče realizirati samo prek komu- 
nalnih skupnosti brez pomoči družbenopolitičnih skupnosti in družbenopolitič- 
nih organizacij, bomo lažje dosegli željeni cilj. 

Glede združevanja sredstev iz čistega dohodka, o čemer je govoril tovariš 
Ašič, menim, da ne moremo delati razlik glede družbenoekonomskih odnosov 
v sisih materialne proizvodnje, kadar razpravljamo o vodah, o cestah, o ener- 
getiki, o komunali itd. 

V Skupščini smo postavili enotna izhodišča za zagotavljanje sredstev kot 
za način samoupravnega organiziranja in, če hočete, tudi za vlogo samoupravne 
interesne skupnosti. Tako komunalna skupnost ne more postati investitor, 
čeprav je v tej zvezi mogoče sprejeti pripombo, ki je lahko objektivna, in sicer 
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v primerjavi s stanovanjsko skupnostjo, ki je lahko družbeni investitor. Vemo 
pa, da je to pooblaščen družbeni investitor za tistega, ki stanovanje rabi, ki se 
organizira v okviru stanovanjske skupnosti, da bo zagotovil sredstva za svoje 
delavce. To je vendarle treba v določenem smislu razlikovati, čeprav so ne- 
katere dobre rezultate dosegle tudi komunalne interesne skupnosti kot in- 
vestitorji. 

Verjetno bo o tej problematiki povedal še kaj tovariš Gaspari v imenu 
Zakonodajno-pravne komisije, da bi razjasnili še nekatere pravne vidike. 

Za razširjeno reprodukcijo je možen vir le čisti dohodek, ki se združuje 
s samoupravnim sporazumom, povračila pa se plačujejo iz materialnih stroškov, 
kjer je kvaliteta bistveno drugačna kot pa dohodek ali pa čisti dohodek. Tu pa 
imamo možnost, da bomo poleg cen zagotovili sredstva za komunalno gospo- 
darjenje. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Milan Ga- 
spari, predsednik Zakonodajno-pravne komisije. 

Milan Gaspari: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Včeraj smo, kot je bilo dogovorjeno, več kot poldnevno sejo posvetili temu 
zakonu. Mislim, da smo glede tistih vprašanj, o katerih so bili predloženi amand- 
maji, dosegli maksimalno soglasje Zakonodajno-pravne komisije in skupine 
z vidika sistema. Vendar so nekatera vprašanja še vedno odprta. 

Prvo je vprašanje investitorstva. Tu se postavlja analogija z zakonom o sta- 
novanjskem gospodarstvu s samoupravnimi interesnimi stanovanjskimi skup- 
nostmi. Vendar moramo upoštevati, da je komunalna skupnost in komunalna 
dejavnost čista dejavnost materialne proizvodnje posebnega družbenega po- 
mena, medtem ko je stanovanjska skupnost le deloma ali ponekod pretežno 
glede na okoliščine v stanovanjskem gospodarstvu tudi skupnost, ki spada 
med družbene dejavnosti in se zato vključuje v skupnost socialnega varstva. 
Tam nastopa tudi močan element vzajemnosti in solidarnosti in zaradi tega 
načela solidarnosti smo dodali še tisto določbo, ki omogoča oziroma napeljuje 
na samoupravno sporazumevanje glede prelivanja sredstev za solidarnostno 
stanovanjsko gradnjo. 

Moram pa opozoriti na dve bistveni razliki prav glede tega vprašanja. 
Tam gre za solidarnostno obveznost in za solidarnostna sredstva, skratka za 
sredstva, ki se plačujejo iz dohodka. 

Ko vpeljujemo z zakonom nove družbenoekonomske odnose, smo vpeljali 
v bistvu dva elementa, ki sta odločilna na področju komunalnega gospodarstva. 
To je cena za storitve za individualno komunalno rabo in pa povračilo za kolek- 
tivno komunalno rabo, in sicer gresta oba iz materialnih stroškov. Vedno pa 
smo tudi ob analizi sisov materialne proizvodnje stali na stališču, da naj gredo 
sredstva za razširjeno reprodukcijo iz čistega dohodka in to iz več razlogov, 
ki so vam vsem dobro poznani. Poznate situacijo in veste, da se le na ta način 
lahko stabilizacijsko obnašamo. Če gre za samoupravno združevanje sredstev 
za razširjeno reprodukcijo je potrebno, da se ta sredstva zajemajo iz čistega 
dohodka, zato naša komisija in tudi skupina nista mogli pristati, da bi šlo za 
zajemanje iz dohodka. 

Glede investitorstva prinaša zakon pomembno novost, ki se je najbrž pre- 
malo zavedamo, namreč to, da postanejo komunalni objekti in naprave osnovna 
sredstva komunalnih organizacij združenega dela. Na ustavi in na načelih, da 
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s temi sredstvi v celoti upravljajo delavci, ki z njimi gospodarijo, temelji ne 
samo ta princip, ampak tudi princip investitorstva z vsemi interesi, z vsemi 
okoliščinami in z vsemi zlorabami, ki z tega izhajajo. Zato smo poskušali na 
skupni seji naše komisije doseči konsenz, ki v največji meri upošteva praktične 
zadrege na tem področju, katerih rezultat so tudi amandmaji, ki se zavzemajo 
za investitorstvo na področju komunalnega gospodarstva v komunalnih skup- 
nostih. 

Določili smo, če pogledate določbe 10. člena, da se odločitve o gradnjah 
in rekonstrukcijah sprejemajo v skladu s planskimi akti v komunalnih skup- 
nostih. 

Nadalje smo, da ne bi nastal problem, v 47. členu določili, da se za celotno 
srednjeročno obdobje še omogoča komunalnim skupnostim, da ostanejo inve- 
stitor. Investitorstvo in izvajalstvo smo ločili le glede gradbenih del. To je 
težava, ki lahko iz tega izhaja. 

Govoril sem že o prelivanju sredstev. Obveznosti prelivanja ne moremo 
predpisovati. Lahko samo apeliramo na to, da se taki sporazumi dosežejo. Mi- 
slimo pa, da za to ni potrebna posebna norma, ker imamo vse možnosti in 
tudi zakon o planiranju direktno navaja na to, da se morajo skupnosti, organi- 
zacije in občine glede tega med seboj plansko usklajevati in zato smo, kar je 
že povedal tovariš Miklavčič, dali pobudo Zvezi komunalnih skupnosti, da 
spodbuja sporazumevanje tudi na tem področju. Zakon pa tega ne more rešiti. 
Če damo samo napotilno normo, potem ta norma seveda ne more doseči učinka, 
ki si ga želite. Opozarjam pa na to, da smo izjemoma tako napotilno normo dali 
v zakon o stanovanjskem gospodarstvu, zaradi razlogov, ki sem jih že omenil. 

Ostala je vprašanje samoupravne organiziranosti. Pozorno sem poslušal 
tovariša iz Maribora in tovariša iz mesta Ljubljane. Mislim, da vsi skupaj 
izhajajo iz neke napačne predpostavke. Predpostavka zakonskega urejanja 
samoupravne organiziranosti v samoupravnih interesnih skupnosti je pred- 
pisovati čim manj obveznih oblik samoupravnega organiziranja, s tem da zakon 
dopušča seveda vse ostale možnosti samoupravnega organiziranja od združe- 
vanja samoupravnih skupnosti v zveze skupnosti, v razne koordinacijske orga- 
ne, do organiziranja dela znotraj posamezne skupnosti, enot in temeljnih skup- 
nosti. Zato smo v zakonu zapisali samo to, da se komunalna skupnost ustanovi 
za občino ali pa za več občin, če se uporabniki in izvajalci, kar je razumljivo, 
o tem sporazumejo. 

Prehajam zdaj na amandma mesta Ljubljane. Kot sem že uvodoma go- 
voril, je po sistemu planiranja in po ustavnih zamislih seveda mogoče, da se 
komunalne skupnosti in občinske skupščine glede urejanja določenih komunal- 
nih zadev med seboj sporazumejo, da usklajujejo plane. To je tudi planska 
obveznost, ki pa ni sankcionirana in mislim, da se lahko tisto, kar predlaga 
mesto Ljubljana, v veliki meri in lažje doseže s tem, da se medsebojno uskla- 
jujejo planski akti med posameznimi komunalnimi skupnostmi v različnih 
občinah za posamezna področja, kot pa da gremo zdaj v eventualno napotilno 
normo, da se ustanavljajo posebne komunalne skupnosti za širša oziroma za 
določena komunalna področja, da tako rečem. To bi seveda prineslo potem vse 
ostale, da tako rečem, dodatke, o katerih smo govorili že ob tem, ko smo raz- 
pravljali o upravnih zakonih, da ne širimo strokovnega in ne upravnega apa- 
rata, da ga racionaliziramo in podobno. Po eni strani se zavzemamo, da ne gremo 
prek družbeno racionalnih mej organiziranja, po drugi strani pa vpeljujemo 
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ali skušamo vpeljevati v naš sistem organizme, ki pa za seboj potegnejo tudi 
nekatere logične posledice na tem področju. 

Z amandmajem Izvršnega sveta, ki je bil zdajle predložen k 7. točki 
3. člena, se strinjamo, ker je nastal na pobudo naše komisije. 

Nisem pa povsem dobro razumel amandmaja Nove Gorice, ker še ni bil 
pisno predložen in do njega ne morem zavzeti stališča. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Še kdo želi besedo? (Da.) Be- 
sedo ima tovariš Janko Rebernik, delegat iz občine Sevnica. 

Janko Rebernik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Naša skupina je obravnavala amandmaje in me pooblastila, naj jih pod- 
prem. Sami nismo oblikovali amandmaja, ker imamo v zadnjem času z amand- 
maji zelo slabe izkušnje. 

Glede na razpravo tovariša predsednika Zakonodajno-pravne komisije pa 
želim povedati naslednje. 

Dejstvo je, da normativno sicer urejamo vsa ta področja v skladu z ustavo 
in z zakonom o združenem delu, vendar pa ugotavljamo, da se tega v praksi 
skoraj ne da realizirati. Za primer navajam, da si je na stanovanjskem po- 
dročju prav naša delegacija izborila dodatni sporazum, s katerim smo uredili 
prelivanje sredstev solidarnosti med občinami, kjer se delavci vozijo na delo. 
Ob sestavljanju dogovora o tem, kako bomo zakon izvajali, so sprejeli normo, 
da se sredstva lahko prelivajo samo v primeru, če gre za več kot 100 delavcev, ki 
prihajajo iz ene občine v drugo. Naša občina ima žal zelo veliko delavcev v 
sasednjih občinah, vendar je 100 delavcev že precej veliko število, zato tega 
sporazuma praktično ne moremo realizirati, čeprav imamo okoli 1000 delavcev 
zaposlenih zunaj občine. Teh 1000 delavcev ustvarja dohodek drugje, le-ta pa 
ničesar ne prispeva k razvoju v občini, v kateri živijo. 

Podoben problem je financiranje krajevnih skupnosti. Tudi to. imamo lepo 
rešeno, vendar prelivanje ne gre. V naši posavski regiji smo pred kratkim dali 
v razpravo trem občinam, torej občini Sevnica, Brežice in Krško sporazum, 
s katerimi bi prelivali del sredstev za te delavce, in sicer na enotnih osnovah. 
Prelivale naj bi se pozitivne razlike v dohodkih. Dve občini, ki bi nekaj 
sredstev dobile, sta za to rešitev, tretja, ki bi morala sredstva dati, pa je proti. 
Ni se sicer izrekla, da je proti, vendar je postopek tak, da do sporazuma ne bo 
prišlo. To nam je bilo že vnaprej pojasnjeno. 

Podobno kaže sedaj za komunalne interesne skupnosti. Mislim, da je 
potrebno, da se sredstva prelivajo. Sredstva, ki jih ustvarjajo delavci v te- 
meljnih organizacijah, se običajno koristijo v tistih občinah, kjer delajo, ne 
pa tam, kjer živijo. Zato imajo posamezne občine tudi interes, da si vsaka 
v svojih mejah skuša organizirati temeljne organizacije združenega dela, ki 
bodo ustvarjale dohodek. Občine se zapirajo, vsaka ima svojo tovarno oziroma 
jo hoče imeti, če jo ima sosednja občina. To je neracionalno! Mislim, da bi zato 
morali podpirati prelivanje in prehajanje delavcev iz kraja v kraj. V ZDA 
se morajo delavci voziti tudi po 100 km daleč. Delavci naj se vozijo na delo tja, 
kjer so objektivni ekonomski pogoji, da bodo resnično dosegli visok dohodek, 
vendar naj se ta dohodek v neki obliki vrača. S tem bi bili marsikateri problemi, 
ki nam danes delajo velike preglavice, razrešeni. Na terenu se nam včasih 
zdi, da smo si neko normo zakovali in je nismo pripravljeni spremeniti, čeprav 
praksa kaže, da se je ne da izvajati. Današnji številni amandmaji govorijo o tem, 
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da misli teren drugače, kot mislijo predlagatelji; zato iščemo take rešitve, da 
bi bil »volk sit in koza cela«, kar pa ni najboljše. 

Izrecno podpiram amandma k 39.'členu, ki govori o prelivanju in amandma 
k 33. členu, ki pravi, naj se sredstva še naprej izdvajajo iz dohodka. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Rebernik. Želi še kdo 
besedo? (Da.) Prosim, besedo ima tovariš Marjan Mali iz občine Litija. 

Marjan Mali: Zdi se mi potrebno, da se še enkrat oglasim v zvezi 
z amandmaji k 39. členu. Če ga ne bomo sprejeli, je v zakonu določeno, da dajo 
povračila samo organizacije združenega dela s področja občine. 

V Litiji smo trdno prepričani, da ni prav, da bo 3000 delavcev, ki so za- 
posleni v občini Litija, prek materialnih stroškov zagotavljalo skupne komu- 
nalne usluge za 2500 delavcev, ki se vozijo v Litijo; ti delavci želijo sami za- 
gotavljati sredstva iz dohodka, pa tega ne morejo. 

Predsednica Silva Jereb: Očitno torej prešibko verjamemo v mož- 
nost usklajevanja planov. Iz razprave tovariša Rebernika se da razbrati, da 
na usklajevanje nimajo dovolj vpliva tisti, ki ustvarjajo dohodek. O tej temi 
sicer več ali manj stalno govorimo. 

Preden prekinemo sejo, bi rada ponovila katere, amandmaje imamo. Pro- 
sim, da me popravite, če bom katerega izpustila. 

Imamo amandma k 7. členu iz občine Nova Gorica, k 13. členu iz mesta 
Ljubljane, k 10. členu, kjer niste vsi mnenja, da moramo o njem glasovati, 
k 33. členu, kjer so tudi različna mnenja in k 39. členu, glede katerega, če sem 
prav razumela, delegati niso bili različnih mnenj. 

Je še kakšen amandma? (Ne.) Predlagam, da ugotovimo stopnjo soglasja 
o tem, ali naj zakon sprejmemo ali ne, upoštevaje vsa priporočila za njegovo 
sprejetje in vse pomisleke, naj se ga odloži. Kdor je za to, da ga danes sprej- 
memo, naj prosim glasuje! (10 delegatov glasuje za.) 

Predlagatelj in vsi drugi imajo še možnost, da po odmoru nadaljujemo 
z razpravo. 

Odrejam pol ure odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 12.45 in se je nadaljevala ob 13.20.) 

Predsednica Silva Jereb: Ob pregledu amandmajev nisem vprašala 
delegata iz občine Ljubljana-Moste-Polje, kaj misli ukreniti. Tovariš Hrovat, 
želite besedo? (Da.) 

Franc Hrovat: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Kljub obširnemu dodatnemu poročilu, ki*mo ga daines dobili, se ne morem 
izreči, ali bi odstopil od predlaganih amandmajev ali ne. Ti amandmaji so bili 
v naši občini sprejeti v zelo širokem krogu organov. Predlagam, da se gla- 
sovanje odloži in da amandmaje ponovno proučimo glede na dano poročilo. 

Predsednica Silva Jereb: Na prihodnji seji boste povedali, pri ka- 
terih amandmajih vztrajate in katerim se odpovedujete. 
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Če se strinjate, bi prekinili to točko dnevnega reda in bi počakali, da Zbor 
združenega dela zaključi s to točko in da se sestanejo medzborovska skupina 
delegatov, poročevalci in predstavnik predlagatelja ter nam predlagajo tako 
ali drugačno rešitev. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o stavbnih zemljiščih. 

Osnutek zakona je Skupščini predložil Izvršni svet in za svojega predstav- 
nika določil tovariša Alojza Moharja, republiškega podsekretarja v Republi- 
škem komiteju za varstvo okolja in urejanje prostora. Želite besedo? (Da.) 

Alojz Mohar : Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Zbor združenega dela in Zbor občin Skupščine SR Slovenije sta na zasedanjih 
dne 15. julija 1981 obravnavala osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o upravljanju in razpolaganju s stavbnim zemljiščem in sprejela sklep, 
da se odločanje o osnutku tega zakona odloži in da se ustanovi posebno delovno 
telo Skupščine SR Slovenije in Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, ki naj 
ob sodelovanju Zveze komunalnih skupnosti Slovenije, Zveze stanovanjskih 
skupnosti Slovenije in Javnega pravobranilstva Slovenije oceni zlasti temeljna 
načela samoupravne organiziranosti na področju upravljanja in razpolaganja 
z zemljišči; uskladi določbe, s katerimi se opredeljuje programiranje in plani- 
ranje na tem področju z določbami zakona o sistemu družbenega planiranja 
in o družbenem planu SR Slovenije; jasneje opredeli dejanske stroške v odnosu 
do povprečnih stroškov priprave stavbnega zemljišča; uskladi določbe, ki se 
nanašajo na nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča z ustavo SR Slovenije 
in zakonom o združenem delu ter obširneje obrazloži sistem zagotavliania 
sredstev. 

Izvršnemu svetu je bilo tudi naloženo, naj na podlagi stališč delovne skupine 
predloži spremenjen oziroma dopolnjen osnutek zakona o spremembah in do- 
polnitvah zakona o upravljanju in razpolaganju s stavbnim zemljiščem hkrati 
s predlogom zakona o komunalnih dejavnostih posebnega družbenega pomena 
oziroma predlaga način nadaljnje priprave predpisov, ki bi urejali pridobi- 
vanje, urejanje, upravljanje in razpolaganje s stavbnim zemljiščem. Pri pri- 
pravi ustreznih predpisov naj predlagatelj upošteva tudi druge pripombe de- 
lovnih teles Skupščine in zbora k osnutku, ki izhajajo iz njihovih poročil in 
pripombe iz razprave delegatov na seji zbora in pisne pripombe skupin dele- 
gatov in občinskih skupščin. 

Predloženi osnutek zakona o stavbnih zemljiščih je upošteval usmeritve, 
sklepe in pripombe, dane k osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o upravljanju in razpolaganju s stavbnim zemljiščem na sejah zborov 
Skupščine dne 15. 7. 1982, njenih delovnih teles, predvsem delovnega telesa 
za proučitev vprašanj o pripravah osnutka zakona. 

Predlagatelj je pregledal celoti^ področje pridobivanja zemljišč v družbeno 
lastnino in ugotovil, da je potrebncrto področje obravnavati celoviteje in temu 
primerno tudi vgraditi oziroma spremeniti določbe zakona o razpolaganju z 
nezazidanim stavbnim zemljiščem in zakona o prenehanju lastninske pravice 
in drugih pravic na zemljiščih, namenjenih za kompleksno graditev. 

Osnutek zakona postavlja temelje za zajemanje povečane vrednosti stavb- 
nega zemljišča, ki nastaja zaradi družbenih vlaganj, lokacijskih in drugih ugod- 
nosti tako pri prometu s stavbnimi zemljišči kot tudi pri njihovi uporabi — 
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mišljena je renta. Temu primerno predlaga tudi spremembo naslova zakona 
o stavbnih zemljiščih. 

Osnutek zakona določa prenehanje lastninske pravice na zemljiščih v me- 
stih in naseljih mestnega značaja ter na drugih območjih, namenjenih za sta- 
novanjsko in drugačno kompleksno graditev, določa način in pogoje za pri- 
dobivanje, oddajo ter uporabo stavbnega zemljišča ter način za urejanje stavb- 
nega zemljišča, ki obsega pripravo in opremljanje s komunalnimi in drugimi 
objekti in napravami. 

Osnutek zakona temelji na načelu, da delovni ljudje in občani v občini 
upravljajo in razpolagajo s stavbnim zemljiščem v družbeni lastnini v mejah 
določb zakona in predpisov občinskih skupščin ter družbenih dogovorov in 
samoupravnih sporazumov, da si ustvarijo pogoje za hitrejši, bolj ekonomičen 
in skladnejši razvoj mest in naselij ter izboljšanje svojih bivalnih in delovnih 
pogojev. Izpeljano je ustavno načelo, da na stavbnem zemljišču v družbeni 
lastnini, ki ga določi občinska skupščina z odlokom na podlagi zakona oziroma 
ga pridobi po predpisih o razlastitvi, nihče ne more imeti lastninske pravice. 

Glede na posebnosti, ki jih zahteva samoupravno odločanje v različnih 
skupnostih na področju urejanja stavbnih zemljišč, v predloženem osnutku ni 
predvideno ustanavljanje stavbno-zemljiški skupnosti za urejanje stavbnih 
zemljišč. Predlagana je rešitev, po kateri stavbno zemljišče na območju mesta 
ali naselja mestnega značaja, ki je določeno za stanovanjsko ali drugačno 
kompleksno graditev, urejajo v zakonu navedene in druge samoupravne in- 
teresne skupnosti na podlagi samoupravnega sporazuma in programov urejanja. 
Stavbno zemljišče, ki je določeno za graditev infrastrukturnih objektov in 
naprav, pa urejajo neposredno investitorji teh objektov in naprav. Stavbna 
zemljišča za stanovanjsko in drugačno kompleksno graditev pridobiva v diuž- 
beno lastnino občina po programu, ki ga sprejme občinska skupščina na podlagi 
dogovora o temeljih družbenega plana in plana občine. 

Osnutek nadalje ureja prehod zemljišča v družbeno lastnino, določa pra- 
vice bivših lastnikov in ureja tudi promet z nezazidanimi stavbnimi zemljišči 
v naseljih izven mest in naselij mestnega značaja in izven kompleksov, na- 
menjenih za stanovanjsko in drugačno graditev. 

Osnutek zakona je usklajen z zakonom o družbenem planiranju in druž- 
benem planu SR Slovenije. Stavbno zemljišče se ureja v skladu s planskimi 
akti občinske skupščine in na podlagi programa urejanja ter v skladu s pro- 
storskimi izvedbenimi akti. 

Zaradi zagotavljanja medsebojne usklajenosti vseh dejavnikov, njihovih 
interesov in možnosti, medsebojnih pravic, obveznosti in odgovornosti ter 
drugih razmerij pri urejanju stavbnega zemljišča je določena obvezna skle- 
nitev samoupravnega sporazuma o usklajevanju planov samoupravnih interes- 
nih skupnosti, ki so udeležene pri urejanju stavbnega zemljišča. Udeleženke 
tega sporazuma sprejemajo v skladu z dogovorom o temeljih družbenega P^ana 

občine program urejanja stavbnega zemljišča, ki ga potrdi občinska skupščina. 
Z namenom, da bi se uresničile naloge in obveznosti samoupravnega sporazuma 
o usklajevanju planov in programov urejanja stavbnega zemljišča, udeleženke 
samoupravnega sporazuma ustanovijo skupno delovno telo. 

V osnutku zakona so predvideni viri sredstev za pridobivanje stavbnih 
zemljišč v družbeno lastnino in za njihovo urejanje. Poleg sredstev investi- 
torjev, katerim se odda stavbno zemljišče, so še sredstva iz nadomestila za 
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uPp„rak° stavbnega zemljišča, ki ga plačujejo vsi, ki uporabljajo stavbna zem- 
ljišča ter sredstva investitorjev komunalnih in drugih objektov in naprav. 

 Glede na naravo stavbnega zemljišča se lahko za urejanje stavbnega zem- 
ljišča v skladu z zakonom o združenem delu uporabijo tudi sredstva sklada 
skupne porabe oziroma čisti dohodek. Praviloma mora vsak investitor plačati 
vse stroške pridobitve zemljišča, valorizirane na dan oddaje stavbnega zem- 
ljišča v uporabo ter povprečno vrednost zemljišča. K temu delu cene oziroma 
odškodnine za stavbno zemljišče mora plačati tudi sorazmeren del stroškov 
urejanja stavbnega zemljišča. Občina zagotavlja, da so pogoji za oddajo stavb- 
nega zemljišča določeni z odlokom občinske skupščine in da se stavbna zemljišča 
oddajo praviloma na podlagi razpisa s pogodbo, v določenih primerih pa tudi 
neposredno s pogodbo. 

Predlagatelj osnutka je proučil vprašanja z zvezi z določanjem povprečnih 
stroškov pridobivanja in urejanja stavbnih zemljišč in določanja sorazmernega 
dela stroškov, ki bremenijo posameznega investitorja. Glede na zelo različne 
pogoje pridobivanja stavbnega zemljišča y družbeno lastnino je v osnutku 
zakona ponujena rešitev, da občinska skupščina z odlokom določi območje, 
za katerega se ugotavljajo dejanski stroški pridobivanja in povečana vrednost 
zaradi minulih vlaganj ter lokacijskih in drugih ugodnosti stavbnega zemljišča. 
Prav tako občinska skupščina z odlokom ugotovi povprečne stroške urejanja 
stavbnega zemljišča, in sicer tako, da se upoštevajo dejanski stroški priprave 
in opremljanja stavbnega zemljišča na območju, ki se ureja s prostorskim iz- 
vedbenim aktom. 

Glede na dosedanje razprave bo predlagatelj določbe, ki urejajo področja 
oddajanja stavbnih zemljišč, do predloga zakona ponovno proučil ter pripravil 
bolj jasne in precizne opredelitve dejanskih in povprečnih stroškov. Izhajal bo 
iz osnovnega koncepta, da posamezen investitor ne plača stroškov za izgradnjo 
magistralnega omrežja komunalnih objektov in naprav, dolžan pa je plačati 
stroške pridobivanja stavbnih zemljišč v družbeno lastnino vključno s pove- 
čano vrednostjo zemljišča in sorazmeren del priprave in opremljanja stavbnega 
zemljišča. Del stroškov urejanja stavbnega zemljišča bodo prevzeli udeleženci 
komunalnega in drugega opremljanja stavbnih zemljišč iz drugih virov sred- 
stev, tako iz nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, amortizacije komu- 
nalnih in drugih objektov in naprav ter samoupravno združenih sredstev za 
izgradnjo komunalnih objektov in naprav ter drugih virov. 

Vsa družbenoekonomska vprašanja bodo udeleženci urejali v svojih plan- 
skih aktih in usklajevali s samoupravnim sporazumom o usklajevanju planov. 

V 4. poglavju osnutka zakona je opredeljeno oddajanje stavbnih zemljišč 
v družbeni lastnini. Stavbno zemljišče odda v uporabo komisija, ki jo v ta 
namen ustanovi skupščina občine. Odda se z javnim razpisom ali neposredno 
s pogodbo temeljnim in drugim organizacijam združenega dela, krajevnim 
skupnostim, samoupravnim interesnim skupnostim in drugim samoupravnim 
organizacijam in skupnostim ter civilnopravnim osebam in občanom. 

Ne glede na to, da se določbe o nadomestilu stavbnega zemljišča bistveno 
ne spreminjajo, je namen zakona, da se pri uporabi stavbnega zemljišča za- 
jemajo vse oblike rente, ki nastajajo na tem področju. Z namenom, da se 
poenotijo merila za določanje območij naselij ter višina nadomestila, sklenejo 
občinske skupščine dogovor o usklajevanju meril, pri čemer upoštevajo stopnje 
komunalne opremljenosti, lego in namembnost stavbnega zemljišča, ugodne 
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lokacijske pogoje za pridobivanje dohodka in merila za oprostitev plačevanja 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. 

Sredstva nadomestila se morajo voditi na posebnem računu in se smejo 
uporabljati le za urejanje stavbnega zemljišča, lahko pa se začasno uporabijo 
tudi za kreditiranje pridobivanja stavbnih zemljišč v družbeno lastnino. 

V prehodnih in končnih določbah osnutka so predlagane rešitve v zvezi 
s prenehanjem veljavnosti določb zakonov, ki so zajete v tem zakonu in v zvezi 
z izdajo izvršilnih predpisov k temu zakonu in o uskladitvi občinskih pred- 
pisov z njegovimi določbami. 

Dosedanje razprave v skupščinskih delovnih telesih so potrdile predloženo 
koncepcijo zakona. Izraženih je bilo nekaj sugestij in pripomb, ki jih bo pred- 
lagatelj v največji možni meri upošteval do predložitve predloga zakona o 
stavbnem zemljišču. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Osnutek je bil objavljen v Po- 
ročevalcu št. 1. Danes ste dobili na klop tudi mnenje Sveta za družbenoeko- 
nomske odnose in ekonomsko politiko in Sveta za varstvo okolja pri Pred- 
sedstvu Republiške konference SZDL. 

Osnutek zakona sta obravnavala Odbor za urbanizem, stanovanjsko-komu- 
nalna vprašanja in varstvo okolja in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta pisno 
poročala. Želita poročevalca besedo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Boris Požar, delegat iz občine 
Piran. Prosim! 

Boris Požar: Tovarišice in tovariši delegati! Delegacija za Zbor občin 
Skupščine občine Piran je na seji dne 19. 2. 1982 obravnavala osnutek zakona 
o stavbnih zemljiščih ter sklenila predlagati naslednje pripombe. 

K 3. členu: v tem členu osnutka je opredeljen pojem stavbnega zemljišča, 
ni pa določeno, kdaj kmetijsko zemljišče postane stavbno zemljišče. V veliki 
večini nastajajo stavbna zemljišča iz kmetijskih zemljišč na podlagi sprejetih 
zazidalnih načrtov iz družbenih planov. Določitev trenutka spremembe je važna 
zaradi določanja odškodnine prometa z zemljišči ter obračunavanja nadome- 
stila za uporabo stavbnega zemljišča. Ta zakon naj reši tudi vprašanje zemljišč, 
ki so postala družbena lastnina na podlagi zakona o nacionalizaciji leta 1958 
in tvorijo tako imenovani ožji gradbeni okoliš. 

Zadnja alinea 3. člena pa govori o lokacijski dokumentaciji kot podlagi 
za nastanek stavbnega zemljišča, kar lahko odpre vprašanje, ali lokacijska 
dokumentacija zadostuje za gradnjo tudi na zemljiščih, ki prej niso bila 
stavbna. 

K 4. členu: v tem členu se določa rok 10 let za namen pozidave. Ni jasno, 
kaj bo s tistimi zemljišči, ki v desetih letih niso pozidana ali so le delno po- 
zidana. Opredeliti je treba namen tega člena. 

K 7. členu: v tem členu je določena povečana vrednost zemljišč, ki je 
rezultat družbenih vlaganj vanje in ki se lahko zaračuna pri oddajanju. Vpraš- 
ljivo je, ali se lahko ta povečana vrednost prizna ob odvzemu takšnega zem- 
ljišča tudi lastniku, kateremu je bila povečana vrednost zaračunana^ pri dode- 
litvi. Prejšnjemu lastniku se priznava pravica uporabe na zemljišču, ki ga 
rabi za normalno uporabo stavbe, ki se v kompleksu ne reši. Ali se tudi temu 
predlastniku zaračunava povečana vrednost? 
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9- členu: osnutek preozko določa načine pridobivanja stavbnega zem- 
ljišča. Potrebno je določiti, da občina pridobiva zemljišča tudi s pogodbami, 
menjalnimi pogodbami, z odločbami o odvzemu iz posesti razlaščenega in na- 
cionaliziranega zemljišča. 

Pri tem členu pa pripominjamo, da je treba v zakonu dokončno razrešiti 
dilemo o tem, ali občina razlaščena zemljišča in zemljišča družbene lastnine 
in lastnine^ po nacionalizaciji sprejme na predlog predlastnika. Predlagamo, 
da se določi ta obveznost občine in način sprejema v obliki primernega spo- 
razuma med občino, ki jo zastopa javno pravobranilstvo in predlastnikom. 
Sporazum bi sklepali pred upravnim organom, pristojnim za premoženjske 
zadeve in bi bil naslov za vknjižbo družbene lastnine. V primeru, da ne bi 
prišlo do sporazuma, bi se izdajala odločba o odvzemu iz posesti kot do sedaj. 
Praksa kaže, da zgoraj opisani način že precej časa pogrešamo. 

K 11. členu: določena je obveznost družbene pravne osebe, da sme ne- 
zazidano stavbno zemliišče prenesti samo na občino in da občina mora to 
zemljišče prevzeti. Nerazumljivo je, zakaj ta obveznost ni predpisana tudi za 
individualne uporabnike, ki tudi dobivajo v uporabo zemljišča iz družbene 
lastnine. Določiti je potrebno tudi način prevzema tega zemljišča in določanje 
odškodnine. 

K 12. čienu: pripominjamo, da je občan le v redkih primerih lastnik stavb- 
nega zemljišča. Več je primerov, ko je občan imetnik pravice uporabe na 
stavbnem zemljišču. 

K 18. členu: podpiramo varianto, s tem da se zemljišče lahko prenese na 
zakonca, potomce in posvojence. 

K 21. členu, predlagamo, da bi zadostovalo, če novo nastala parcela dosega 
več kot eno polovico zemljišča prejšnjega lastnika s tem, da to pravico uve- 
ljavlja na lokaciji svojega stavbnega zemljišča. Opredeliti je treba način in 
pogoje, pod katerimi pridobi preostali del zemljišča. 

K 45. členu: opredeliti je treba način in postopek odstopanja od pogodbe, 
če besedilo ostane takšno, da bi odstop pomenil spor pred sodiščem, ki je več- 
krat dolgotrajen. Menimo, da se zadeve hitreje rešijo, če se opredelijo kot 
upravna stvar. 

K 54. členu: določba tretjega odstavka predvideva, da se zemljišče z ne- 
posredno pogodbo odda tudi stanovanjski zadrugi. Menimo, da mora ta zakon 
nujno predpisati tudi pogoje, po katerih zadruga oddaja zemljišča svojim 
članom, ker gre za pridobitev pravice uporabe na zemljišču družbene lastnine. 
Občani, ki pridobivajo zemljišča po predpisu, ki ga izda občina po 56. členu 
osnutka in občani, ki pridobivajo zemljišča po merilih zadruge, so v svojih 
pravicah enakopravni. Zato morajo biti merila, ki bi jih predpisale zadruge, 
verificirana na skupščini občine ali pa bi morala zadruga uporabljati odloke 
občine o oddajanju. Predvideti je treba, da morajo biti pogodbe, ki se sklenejo, 
zlasti pri zadrugah, predložene javnemu pravobranilstvu v mnenje. Brez tega 
mnenja ni možna vknjižba pravic iz pogodbe. 

K 62. členu: plačilo sorazmernega dela stroškov naj bi bil pogoj za skle- 
nitev pogodbe za vse investitorje, ne pa samo za prejšnjega lastnika. 

K 63. členu: Natančneje je potrebno določiti, ali gre za obremenitev ob- 
stoječih objektov ali pa za dejansko gradnjo novih objektov in naprav v ne- 
posredni zvezi z dozidavo posameznega investitorja. 

K 64. členu: določiti je potrebno način, kako obračunavati stroške za na- 
prave in objekte, ki so že zgrajeni glede na nesorazmerne cene v času graditve 
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in obračunavanja. Predlagamo, da se določi način obračunavanja prispevka 
oziroma stroškov za že zgrajene naprave ali pa naj zakon za to izrecno pooblasti 
občinske skupščine. 

K 68. členu: jasneje je potrebno opredeliti določbo tega člena o določitvi 
funkcionalnega zemljišča tako, da ne bo dvomov o tem, ali je ta določitev le 
obračunska osnova za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ali 
pa je to določilo tudi dodelitev pravice uporabe na zemljišču, dokler stavba 
stoji. Če je mišljeno določanje kot priznanje pravice, je potrebno opredeliti, 
ali je to upravna stvar, o kateri se odloči z odločbo in naloži plačilo vrednosti 
zemljišča pa tudi nadomestila. Če določilo ni mišljeno tako, potem upravni 
organ niti ni pristojen določiti tega zemljišča. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Besedo ima tovariš Branko 
Novak, delegat iz občine Ptuj. ( 

Branko Novak: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupina delegatov za delegiranje v Zbor občin Skupščine SR Slovenije 
iz občine Ptuj je na seji dne 22. 2. 1982 obravnavala osnutek zakona o stavbnih 
zemljiščih ter sklenila dati naslednje pripombe. 

• K 3. členu: menimo, da bi zaradi jasnosti uporabe drugega odstavka 68. čle- 
na zakona bilo nujno opredeliti tudi pojem nezazidanega stavbnega zemljišča. 

K 12. členu: ker na območjih mest in naselij mestnega značaja še ni do- 
sledno opravljen prenos stavbnih zemljišč v družbeno lastnino, bi bilo po- 
trebno člen dopolniti z določilom, da je ponudba obvezna tudi na teh območjih. 

K 21. členu: predlagamo, da se sprejme varianta, ki je za razlaščence ugod- 
nejša. 

K 25. členu: Določeni rok treh let se nam zdi kratek, saj razlaščenci pogosto 
nimajo zagotovljenih finančnih sredstev in drugih pogojev za gradnjo. Pred- 
lagamo, da ostane tako kot je bilo do sedaj, to je pet let z možnostjo podaljšanja 
še za eno leto. 

K 26. členu: menimo, da pri prenosu zgradb dokončanih do tretje gradbene 
faze ali v celoti zgrajenih ne bi smelo biti omejitev, saj v praksi nismo zasledili, 
da bi upravičenci te pravice izigravali. 

K 27. členu: ker gre običajno za nujna dela, predlagamo izključitev uprav- 
nega spora. 

Hkrati skupina delegatov podpira pripombe, ki jih je Samoupravna komu- 
nalna skupnost občine Ptuj poslala Zvezi komunalnih skupnosti Slovenije k 
osnutku zakona. 

Predsednica Silva Jereb: Besedo ima tovariš Jože Slapničar, pred- 
stavnik Zveze komunalnih skupnosti Slovenije. 

Jože Slapničar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Oba zbora Skupščine Zveze komunalnih skupnosti Slovenije sta na svoji 
11. seji, dne 10. februarja 1982, obravnavala osnutek zakona o stavbnih zem- 
ljiščih. Sklenila sta predlagati, da zbori Skupščine SR Slovenije sprejmejo pri- 
pombe, sprejete na skupščini Zveze komunalnih skupnosti Slovenije in na- 
ročijo/da jih predlagatelj pri pripravi predloga zakona prouči in upošteva. 

Ustrezno oblikovanje predloga zakona je pomembno, saj bo le tako mogoče 
realizirati pomembne naloge na področju urejanja stavbnega zemljišča in s tem 
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zagotoviti pogoje za usmerjeno graditev stanovanj in gradnjo drugih objektov 
na komunalno opremljenih zemljiščih. Potrebno je težiti k temu, da bo zakon 
omogočal, da se bodo postopki pridobivanja in urejanja zemljišč skrajšali. 

Zveza komunalnih skupnosti Slovenije je takoj pristopila k obravnavi 
osnutka zakona v okviru svoje v ta namen ustanovljene komisije in že pred- 
hodno posredovala ugotovitve strokovni službi Skupščine SR Slovenije. Ugo- 
tavljamo, da so dane pripombe že v precejšnji meri vgrajene v skupno poročilo 
Odbora za stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja Zbora zdru- 
ženega dela in Odbora za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in var- 
stvo okolja Zbora občin. Zato podpiramo poročilo omenjenih odborov k osnutku 
zakona o stavbnih zemljiščih. 

V razpravi na seji obeh zborov skupščine Zveze komunalnih skupnosti 
Slovenije so bila posredovana v ustni in pisni obliki še nekatera stališča oziroma 
ugotovitve, ki smo jih v smislu sklepa skupščine oblikovali v naslednje pri- 
pombe oziroma vprašanja: 

K 7. členu, peti odstavek: Sredstva, pridobljena z nadomestilom za uporabo 
stavbnega zemljišča, naj se uporabljajo za opremljanje stavbnih zemljišč, ne 
pa za urejanje, ki vključuje tudi pripravo. Pripravo zemljišč naj v celoti plača 
investitor. 

K 12. členu: Glede prizadevanja za skrajševanje in poenostavitev postopkov 
za pridobitev zemljišč, naj se v primerih, kadar občina izkoristi prednostno 
pravico, prouči, če je mogoče spremeniti sedanji način sporočanja ponudbe prek 
sodišča. 

K 14. členu: Podpiramo določbo, da se za zemljišča, ponujena po določbi 
12. člena, prizna odškodnina po predpisih o razlastitvah ter se s tem opusti 
praksa, da lastnik hkrati s ponudbo sporoči tudi zahtevano odškodnino, ki obi- 
čajno presega realne meje. 

K 28. členu: Vlaganje sredstev za pridobivanje in opremljanje zemljišč 
je dolgoročna ali vsaj srednjeročna naložba. Ali je dovolj proučeno, kako bo 
občina zagotavljala sredstva za pridobivanje stavbnega zemljišča? Ali bodo ob 
proračunu nastajali skladi in ali bo financiranje potekalo iz proračuna? 

K 31. členu: Zaradi večje jasnosti bi bilo treba bolj določno opredeliti, kaj 
je priprava, urejanje in opremljanje. Določbe 12. člena sedaj veljavnega zakona 
o upravljanju in razpolaganju s stavbnim zemljiščem so primerne in bi jih bilo 
mogoče uporabiti. Smotrno bi bilo opredeliti, da je izdelava prostorskih izved- 
benih aktov in priprava investicijskih programov priprava stavbnega zemljišča. 
Določiti je treba, kdo financira ta dela. 

K 33. členu: Določbe tega člena so tehnične narave. Za tak način se je 
mogoče dogovoriti v sporazumu o usklajevanju plana. 

K 48. členu: Za razbremenitev dela stroškov opremljanja stavbnih zemljišč 
pri družbeno stanovanjski gradnji je treba določiti vire tudi s tem zakonom. 
Stroški komunalne opreme zemljišč bodo rasli, posebno ob gradnjah na manj 
kvalitetnih zemljiščih. Sredstva lahko zagotovimo le s samoupravnim spora- 
zumom o združevanju sredstev v združenem delu. 

K 49. členu: Predlagamo, da se člen oblikuje tako, da bo mogoče pri oddaji 
komunalno opremljenega zemljišča vložena sredstva realizirati glede na čas 
izgradnje. 

K 54. členu: Določba bi morala jasneje povedati, ali gre za komisijo ob- 
činske skupščine ali komisijo pri izvršnem svetu oziroma upravnem organu. 
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K 63. členu: Ta člen bi bilo treba dopolniti tako, da investitor plača soraz- 
meren del stroškov na m2 pridobljenih novih površin. 

K 66. členu: Potrebno je proučiti določbe glede stopnje opremljenosti na 
drugih območjih. Zahtevana opremljenost v posameznih primerih presega 
opremljenost na območjih, za katera je sprejet prostorski izvedbeni akt. 

K 73. členu: Treba bi bilo omogočiti, da strokovna opravila v manjših 
občinah opravlja upravni organ ali samoupravne organizacije in skupnosti, ^ki 
jih pooblasti občinska skupščina. Predlagamo, da se ugotovi, kakšen je način 
zbiranja sredstev v predhodnem obdobju. V veljavi naj bi ostali samoupravni 
sporazumi o temeljih plana samoupravnih interesnih skupnosti za gospodar- 
jenje s stavbnimi zemljišči oziroma samoupravnih enot, če so načini zbiranja 
sredstev ustrezno opredeljeni. Prehodno obdobje naj bi bilo do leta 1985. 

Zaradi tesne medsebojne povezanosti tega zakona z zakonom o urejanju 
prostora in potrebe po medsebojni usklajenosti, predlagamo, da se predloga 
obeh zakonov obravnavata in sprejmeta hkrati. 

Zveza komunalnih skupnosti predlaga, da zbori osnutek sprejmejo, pri 
pripravi predloga pa naj predlagatelj naše pripombe prouči in jih upošteva. 
Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Besedo ima tovariš Anton 
Počkaj iz občine Koper. 

Anton Počkaj: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov za Zbor občin Skupščine SR Slovenije iz občine Koper je 
obravnavala zakon o stavbnih zemljiščih in po razpravi sprejela naslednje ugo- 
tovitve in pripombe. 

Veljavni zakon o upravljanju in razpolaganju s stavbnim zemljiščem bi 
urejal obveznosti investitorjev glede opreme stavbnega zemljišča izven orga- 
nizirane gradnje, kjer je izhajal iz načela, da je investitorja mogoče obremeniti 
le za sorazmeren del stroškov za opremljanje stavbnega zemljišča na območju, 
ki ga določa zazidalni načrt. Zaradi pomanjkanja urejenih zazidalnih območij 
in drugih razlogov se v praksi še vedno dogaja, da se v skladu z zakonom 
o urbanističnem planiranju daje možnost gradnje tudi izven urejenih zazidal- 
nih območij. Tako stanje bo trajalo vse do ureditve celotnega prostora občine 
v skladu z bodočim zakonom o urejanju prostora. 

V praksi povzroča tako stanje beg iz zazidalnih območij in diferenciacijo 
glede plačila prispevka za urejanje stavbnega zemljišča. Investitor ne plača 
že obstoječe infrastrukture, na primer ceste, vode itd. V novem zakonu o 
stavbnih zemljiščih je potrebno to vprašanje načeloma rešiti. Investitor naj 
pred izdajo lokacijskega oziroma gradbenega dovoljenja plača vse obstoječe 
komunalne naprave, ki jih dobi, ne glede na to, kdaj so bile zgrajene in kdo jih 
je financiral in to po načelu in v visini, ki se odmerja za urejena zazidalna 
območja. 

Osnutek zakona o stavbnih zemljiščih v 7. členu obravnava tudi vprašanje 
zajemanja rente. Povečana vrednost stavbnega zemljišča bi se zajemala^ pri 
oddaji in uporabi stavbnega zemljišča. Niti v tem členu niti v drugih določbah 
zakona ni dana možnost zajemanja rente — povečane vrednosti zemljišča 
v primerih svobodnega prometa z zemljišči izven organizirane gradnje. Rento 
zajema v takih primerih zasebni prodajalec zemljišča, čeprav ni rezultat nje- 
govih vlaganj, temveč neposrednih in posrednih vlaganj družbe. Občini je po- 



400 
I 

Zbor občin 

trebno tudi v takih primerih omogočiti zajemanje rente. V zakonu je treba 
precizirati določbe glede načina zajemanja povečane vrednosti zemljišč. 

Sedaj veljavnih meril za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zem- 
ljišča ni potrebno spreminjati. Vsaka nova sprememba bo zahtevala dodatno 
administriranje in stroške. 

V prehodnih določbah je potrebno določiti primeren rok za prehod na 
novo samoupravno organiziranost tega področja. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Besedo ima tovariš Jože Kra- 
šovec iz občine Vrhnika. 

Jože Krašovec: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupina delegatov Skupščine občine Vrhnika je na svoji seji, razširjeni s 
predstavniki zainteresiranih organov, organizacij in interesnih skupnosti, dne 
22. 2. 1982, obravnavala gradivo za 69. sejo Zbora občin Skupščine SR Slovenije 
in izoblikovala k osnutku zakona o stavbnih zemljiščih naslednje pripombe: 

K 4. členu: Menimo, da je časovna opredelitev neustrezna in bi namesto 
nje bilo potrebno določiti ustrezen prostorski akt — urbanistični zazidalni 
načrt kot osnovo za prehod zemljišča v družbeno lastnino. Ti akti namreč do- 
ločajo namensko rabo zemljišč in so sprejeti za daljše obdobje kot 10 let. 
Kolikor ostane predlagana ureditev, bo mogoča preprodaja zemljišč v ob- 
močjih, ki so predvidena za zazidavo, občini pa onemogočeno pridobivanje v 
družbeno lastnino. 

K 6. členu: Določba, kaj se šteje za kompleksno graditev kot podlaga za 
izdajo odloka o prenehanju lastninske pravice, določa za stanovanjsko gradnjo 
le družbeno usmerjeno stanovanjsko gradnjo, ne pa tudi organizirane. V tem 
primeru občina ne more pridobiti kompleksa zemljišč, ki bi jih nato oddala 
na javnem razpisu za oddajo zemljišč za stanovanjsko gradnjo (54. in nasled- 
nji členi). 

K 12. členu: Določba 4. odstavka, da ima lastnik nezazidanega stavbnega 
zemljišča pravico umakniti ponudbo, ni sprejemljiva. Občina v nobenem pri- 
meru ne bo mogla uveljaviti prednostne pravice, če bo lastnik ponudbo lahko 
umaknil, ko bo zvedel za pogoje za odkup. 

K 20. členu: V drugem odstavku je določeno, kdo se še šteje za prejšnjega 
lastnika. Ta osnutek zakona omenja odlok o določitvi stavbnega zemljišča, ki 
ga nikjer drugje konkretneje ne opredeljuje. 

K 21. členu: Varianta naj se črta. 
K 23. členu: Menimo, da v manjših občinah ni smotrno ustanavljati uprav- 

nih organizacij v organizacijah združenega dela, ki jih pooblasti skupščina 
občine ali pa tudi v upravnih organih. 

K 29. členu: Iz poglavja o urejanju stavbnega zemljišča izhaja, da občina 
tudi upravlja s stavbnim zemljiščem, to je, prevzema pravico in obveznosti 
pri izvajanju del, pripravi in opremljanju stavbnih zemljišč. 

K 29. členu: Osnutek predvideva program opremljanja kot osnovo za iz- 
vajanje teh aktivnosti. .Povezano z določbami družbenega dogovora o družbeno- 
ekonomskih odnosih na področju stanovanjske gradnje in določbami zakona 
o družbenem planiranju menimo, da bi morala biti osnova za vse aktivnosti 
priprave in opremljanja zemljišč plan. Program je namreč po osnutku zakona 
finančno-tehnični dokument za urejanje posameznih območij. V zvezi s temi 
določbami se zastavlja tudi vprašanje umestnosti prenašanja vseh nalog ure- 



401 seja 

janja stavbnega zemljišča na občino glede na njen položaj. Po sprejemu ustave 
smo namreč utemeljili prenos tega področja na samoupravne interesne skup- 
nosti s tem, da je občina glede na posebnosti tega področja imela vlogo dajanja 
soglasij k planom skupnosti. 

Iz dosedanjih opredelitev občine izhaja, da le-ta ne more biti član banke 
in naj ne bi imela posebnih skladov oziroma računov izven splošne porabe. 
Delovanje na področju urejanja stavbnega zemljišča pa zahteva izvajanje aktiv- 
nosti, ki so po dosedanjih opredelitvah finančno-tehnično opredeljene kot pro- 
izvodnja na zalogo. Zaradi tega bi bilo potrebno precizneje določiti upravljalca 
s stavbnimi zemljišči. Ce je upravljalec občina, je treba navesti razloge, ki so 
vodili predlagatelja k bistveni spremembi dosedanjih trditev, da morajo biti 
za ta področja ustanovljene posebne samoupravne interesne skupnosti. 

K 31. členu: Ta člen bi bilo potrebno dopolniti z dosedanjimi popolnejšimi 
določbami o vrsti stroškov priprave in opremljanja stavbnega zemljišča. Ze 
ob dosedanji konciznejši ureditvi tega vprašanja je prihajalo do različnih uporab 
zakonskih določb, zato je glede na pomembnost tega vprašanja potrebno do- 
ločiti obvezujoče enotne osnove, po katerih kasneje investitorji tudi plačujejo 
stroške ureditve. 

K 35. členu: Glede na nejasno določilo upravljalcev ta člen ne določa 
nosilca priprav samoupravnega sporazuma o usklajevanju planov oziroma v 
povezavi s 37. členom ne daje odgovora na vprašanje, kdo je nosilec izvajanja 
programa, ki izhaja iz samoupravnega sporazuma. Menimo, da bi morale iz 
sporazuma po 35. členu izhajati obveznosti nosilcev planiranja, da v sporazumu 
sprejete obveznosti vključujejo v planske dokumente v skladu z zakonom o 
družbenem planiranju in šele nato sledijo programi. Iz določb 35., 36. in 37. čle- 
na ni najti napotila, kdo je planski nosilec posameznih obveznosti, na primer 
pri združevanju sredstev za pridobivanje in urejanje zemljišč. Prav tako ni 
jasna vloga skupnega organa iz 38. člena zakona. Opozoriti je namreč treba, 
da predstavljajo dela v zvezi s pripravo in opremljanjem zemljišč zahtevne in 
operativne strokovno-tehnične in finančne aktivnosti, ki imajo pogosto značaj 
investitorskih opravil, za katera mora biti zagotovljeno poleg strokovnih pri- 
prav tudi ustrezno samoupravno odločanje. 

K 40. členu: Določila o sredstvih za urejanje stavbnega zemljišča je po- 
trebno precizirati in razjasniti vlogo nekaterih virov, omenjenih v tem členu, 
kot so sredstva komunalnih organizacij združenega dela ali sredstva nadomestil 
za uporabo stavbnega zemljišča v primerjavi z določbami osnutka, ki pred- 
videvajo obremenitev investitorjev s celotnimi stroški urejanja stavbnega zem- 
ljišča. 

V poglavju o oddajanju stavbnih zemljišč bi bilo potrebno določiti kot 
osnovo za oddajanje plan, v povezavi s pravicami in obveznostmi, ki jih pre- 
vzemajo posamezni udeleženci samoupravnega sporazuma o uskladitvi temeljev 
planov za urejanje stavbnega zemljišča. Odločanje o oddajanju pa je seveda 
tesno povezano z opredelitvami upravljalca stavbnega zemljišča. 

K 48. členu: Zakaj v tem členu ni opredeljen vir za nadomestilo vloženih 
sredstev v komunalno opremljanje stavbnih zemljišč za stanovanjsko gradnjo — 
po varianti pa že objektov družbenega standarda? Predlagamo, da bi v 48. členu 
zakonodajalec določil vir za nadomestitev vloženih sredstev v komunalno 
opremljanje stavbnih zemljišč za stanovanjsko gradnjo. 

Gre za to, da bo potrebno povečati obveznosti organizacij združenega dela 
za združevanje sredstev za komunalno opremljanje stavbnih zemljišč, saj do- 
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sedanji vir sredstev ne bo zadoščal za pokritje teh potreb, še posebej, če se 
bomo držali dogovorjenih načel za gradnjo stanovanj na manj kvalitetnih zem- 
ljiščih, ki zahtevajo precej večje vlaganje v urejanje. 

K 49. in 51. členu: Menimo, da predvideni odlok v drugem odstavku 49. čle- 
na ni primeren način ugotavljanja povprečnih stroškov urejanja stavbnega 
zemljišča. Odlok naj bi še naprej urejal način ugotavljanja teh stroškov, samo 
višino pa ugotovi upravljalec. Prav tako bi morali še vnaprej zadržati kot 
osnovno načelo le zaračunavanje izvršene ureditve. Zaračunavanje stroškov po 
programu urejanja in za neizvršena dela bi lahko imelo značaj akontiranja, 
ki se poračuna po ugotovitvi dejanskih stroškov za izvršena dela. Zakon bi 
moral predvideti možnost zaračunavanja stroškov urejanja tudi vsem tistim 
investitorjem oziroma lastnikom, ki zemljišča ne pridobijo od upravljalcev 
oziroma v primerih, ko upravljalec izvrši posamezna dela, urejanje pa izvede 
že pri zidavi. 

K 63. členu: Člen naj se spremeni tako, da se glasi: »Investitor, ki preureja, 
nadzida ali prizida obstoječi objekt, je dolžan plačati sorazmeren del stroškov 
na m2 pridobljenih novih površin, kot jih v tistem letu plačujejo investitorji 
v novih soseskah.« 

Pripomba je dana zato, ker se iz prakse ve, da je ugotovitev dejanskih 
stroškov za graditev potrebnih novih komunalnih in drugih objektov in naprav 
ali za njihovo povečanje praktično nemogoča za gradnjo v plombah. 

K 73. členu: Na koncu besedila naj se izpusti pika in doda vejica ter bese- 
dilo: »druga organizacija združenega dela, ki jo za to pooblasti občinska skup- 
ščina ali upravni organ.« Poleg tega se postavlja vprašanje, katera dela se 
štejejo med strokovna dela za urejanje in oddajanje stavbnega zemljišča. Pri- 
pomba je dana zato, da v manjših občinah ne bi bilo potrebno ustanavljati 
posebnih upravnih organizacij, ampak bi se to delo lahko opravljalo v upravnem 
organu, kar je gotovo prispevek k zmanjšanju administracije. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Besedo ima tovariš Anton 
Dirnbek iz občine Šmarje pri Jelšah. 

Anton Dirnbek: Tovarišice in tovariši delegati! Skupina delegatov 
za Zbor občin Skupščine SR Slovenije je na svoji 69. redni seji obravnavala 
osnutek zakona o stavbnih zemljiščih in sprejela naslednje pripombe. 

K 7. členu, peti odstavek: Sredstva nadomestila naj se uporabljajo za 
opremljanje stavbnih zemljišč, ne pa tudi za pripravo. 

K 13. členu: V tem členu manjka določba, kateri organ izda potrdilo, da 
določenega stavbnega zemljišča v zasebni lastnini ni potrebno ponuditi v odkup 
občini. 

K 18. členu: Sprejme naj se varianta k zadnjemu stavku prvega odstavka, 
in sicer brez podvariante. 

K 21. členu: Sprejme naj se prvi odstavek in sicer varianta ene polovice. 
K 27. členu: Določbe tega člena je potrebno razširiti in razrešiti tudi situa- 

cijo, kadar prejšnji lastnik oziroma uporabnik ne dovoli del, ki so predvidena 
s tem členom. Primerno bi bilo uporabiti določbe o pripravljalnih delih iz zakona 
o razlastitvi. 

K 30. členu: Varianta naj se črta. 
K četrtemu poglavju: v celoti podpiramo pripombo Odbora za stanovanjsko- 

komunalna vprašanja in varstvo okolja pri Zboru združenega dela ter Odbora 
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za urtbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja pri Zboru 
občin, ki sta jo posredovala v svojem poročilu z dne 25. 1. 1982. 

In še k 73. členu: Proučiti je potrebno, ali naj bi strokovno delo v zvezi 
s pridobivanjem in oddajanjem stavbnih zemljišč opravljal upravni organ ali 
samoupravna organizacija ali skupnost, ki jo za to pooblasti Občinska skupščina. 

Predsednica Silva Jereb: Besedo ima tovariš Jože Škufca iz občine 
Novo mesto. 

Jože Škufca: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov občine Novo mesto je obravnavala osnutek zakona o stavb- 
nih zemljiščih in sprejela naslednje pripombe oziroma stališča. 

1. Na podlagi dosedanje zakonodaje je bila v naši občini vzpostavljena 
samoupravna organiziranost na področju gospodarjenja s stavbnimi zemljišči, 
ki je v praksi že dala pozitivne učinke pri obvladovanju te obsežne problema- 
tike, posebno še na področjih planiranja, usklajevanja interesov, pridobivanja 
zemljišč in prek strokovnih služb tudi na področju strokovnega dela, vezanega 
na pripravo, opremljanje in oddajo stavbnih zemljišč. V osnutku tega zakona 
ni utemeljeno, zakaj odpravljamo doseženi nivo družbene oziroma samoupravne 
organiziranosti. Prenašanje nalog na nivo občinske skupščine, razen pridobi- 
vanja zemljišč na podlagi zakona, pomeni znatno obremenjevanje te skupščine 
in vračanje k oblastnemu urejanju tega področja. 

Posamezna interesna skupnost s področja materialne proizvodnje ne more 
prevzemati celovite odgovornosti za obvladovanje problematike urejanja stavb- 
nih zemljišč, prenašanje parcialnih zadolžitev na te samoupravne interesne 
skupnosti pa pomeni znatno neoperativnost usklajevanja pri urejanju stavbnih 
zemljišč. Zakon niti v prehodnih določbah ne ureja prenehanja delovanja se- 
danjih samoupravnih interesnih skupnosti, ki so bile ustanovljene na družbenih 
izhodiščih, da je potrebno vsa področja materialne proizvodnje samoupravno 
organizirati. 

2. Vprašanje investitorstva pri urejanju stavbnih zemljišč je v celoti ne- 
rešeno. V zakonu bi moralo biti urejeno investitorstvo, ker gre za graditev 
komunalnih naprav v kompleksih, kjer so tehnične rešitve odvisne druga od 
druge in zahtevajo racionalnost gradnje. 

3. V osnutku zakona so nekateri postopki, kot pridobivanje in urejanje 
stavbnih zemljišč, neusklajeni z ostalo zakonodajo in neekonomični. Celotna 
shema delovanja in urejanja vprašanj na tem področju iz osnutka zakona ni 
razvidna. 

4. Menimo, da je potrebno vrsto vprašanj o tem, kako je zamišljen sistem 
delovanja in urejanja posameznih problemov pojasniti, zato predlagamo, da 
predlagatelj osnutka zakona organizira delovne pogovore vsaj na regijskih 
nivojih, kjer bodo strokovne in samoupravne službe ter tudi drugi dali svoje 
pripombe in tudi dobili ustrezna pojasnila. Predlagatelj zakona se bo tako 
seznanil s specifičnostjo problematike v posameznih okoljih. Zakon je preveč 
grajen na modelu velikih mest, na primer Ljubljane, kjer so razmere prej 
posebne kot pa tipične. Ker je osnutek zakona pustil veliko vprašanj odprtih, 
predlagamo, da se ga pred sprejemom ponovno prouči. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Besedo ima tovariš Ivo Mi- 
klavčič iz občine Kranj. 
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Ivo Miklavčič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Povzel bom precej obširno poročilo skupine, ki ga je oblikovala na podlagi 
predhodnih razprav v samoupravnih interesnih skupnostih, upravnih organih, 
in drugih organizacijah. 

Menimo, da je pravilno, da se dosedanji trije republiški zakoni, to je zakon 
o razpolaganju z nezazidanim stavbnim zemljiščem, zakon o prenehanju last- 
ninske pravice in zakon o upravnem razpolaganju s stavbnim zemljiščem, po- 
vzamejo v ta skupni zakon. Mislimo pa, da bi nekatere določbe teh zakonov 
lahko bolj smelo povzeli, ker so se pokazale kot dobre, ne pa da predpisujemo 
nove. Menimo, da bi bila razprava o osnutku zakona lažja, če bi hkrati obrav- 
navali zakon o urejanju prostora, ker bi si razčistili nekatere nove pojme, ki 
so v tem zakonu še povzeti, ne poznamo pa še določb zakona o urejanju prostora. 

Organiziranost na področju pridobivanja, urejanja in oddajanja stavbnega 
zemljišča, kot izhaja iz 73. člena osnutka, bi bilo treba še temeljiteje pretehtati. 
Za pridobivanje in oddajanje stavbnih zemljišč naj bi po predlogu ustanovili 
posebne upravne organizacije. Po našem mnenju v tem primeru ne gre za 
strokovne naloge v smislu 32. člena zakona o sistemu državne uprave in o 
Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih, 
ki bi opravičevale ustanavljanje upravnih organizacij. To ne bi bilo utemeljeno 
tudi zaradi sorazmerno ozkega delovnega področja, razen če ne predvidevamo 
tudi drugih nalog na področju urejanja prostora. Zato predlagamo, da bi za 
urejanje stavbnih zemljišč občinska skupščina pooblastila komunalno oziroma 
drugo samoupravno interesno skupnost. Po varianti pa naj bi se ta določba 
črtala. Gre za to, ali naj bi občinska skupščina sama urejala stavbna zemljišča, 
pri čemer je vprašljivo, ali to področje ponovno ne vračamo v tako imenovano 
državno sfero, čeprav je bilo že precej deetatizirano. Ali bomo sredstva v zvezi 
s prometom s stavbnimi zemljišči v družbeni lastnini dobili v proračunih ali 
bodo ustanovljeni posebni skladi? 

Mogoče bi bila primerna tudi ureditev, da naloge v zvezi s pridobivanjem 
in delno tudi z oddajanjem stavbnih zemljišč opravlja pristojni občinski upravni 
organ. Za urejanje, morebiti pa tudi za oddajanje naj občinska skupščina po- 
oblasti ustrezno skupnost oziroma organizacijo. V vsakem primeru pa bi morali 
v zakonu rešiti vprašanje v zvezi s prenehanjem stavbno-zemljiških skupnosti, 
kot je prevzem premoženja, pravice, obveznosti in podobno. 

Načelno se strinjamo tudi z opredelitvijo stavbnih zemljišč v 3. členu. 
Sprašujemo pa se, če bo mogoče v družbenem planu oziroma v dogovoru o te- 
meljih plana ta zemljišča določiti tako konkretno, kot bi bilo to potrebno. 

Iz 9. in 10. člena osnutka ni jasno razvidno, kdaj se sprejema odlok o 
prenehanju lastninske pravice. Ali se to določi v družbenem planu ali samo 
v primerih, ko gre za kompleksno graditev, kot bi mogoče lahko razumeli 4. člen, 
da je to že predvideno na podlagi plana oziroma dogovora ali pa je potreben 
še prostorski izvedbeni akt. 

Tudi glede predkupne pravice občine po 12. členu je več nejasnosti. Osnutek 
očitno predpostavlja, da so stavbna zemljišča v mestih in naseljih mestnega 
značaja že vsa v družbeni lastnini, čeprav niso, sicer pa ni razumljivo, zakaj 
na teh območjih ne bi bilo predkupne pravice. Prav tako bi obveznost ponudbe 
zunaj teh naselij morala veljati tudi za stanovanjsko ali drugačno kompleksno 
graditev in ne samo za gradnjo objektov in naprav, ki so predvidene v osnutku 
zakona. 
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Glede položaja prejšnjega lastnika stavbnega zemljišča, ki je prešlo v druž- 
beno lastnino, se zavzemamo za nekatere dosedanje rešitve, predvsem glede 
pogojev za uveljavljanje prednostne pravice, kakor tudi glede rokov za izgrad- 
njo hiš do tretje faze. Menimo, da bi bil triletni rok prekratek in naj ostane 
dosedanji petletni rok. 

Radi bi opozorili tudi, da so predvideni postopki oziroma akti v zvezi s 
stavbnimi zemljišči zelo številni. Imamo družbeni plan oziroma dogovor o 
temeljih plana, program pridobivanja in samoupravni sporazum o usklajevanju 
planov, program urejanja, potrditev programa, prostorske izvedbene akte, teh- 
nično dokumentacijo in tako naprej. Prav bi bilo pretehtati, če je vse to res 
potrebno in skušati poenostaviti postopke. 

V zakonu bi morali natančno obdelati načela za financiranje in urejanje 
stavbnega zemljišča in za določitev stroškov oziroma cene za oddajo stavbnega 
zemljišča. Določiti bi morali enotne osnove za ugotavljanje povečane vrednosti, 
ki je posledica družbenih vlaganj ter lokacijskih in drugih ugodnosti. 

47. člen se zdi nedosledna ponovitev prvega odstavka 46. člena. V teh dveh 
členih manjkajo občani oziroma fizične osebe. 

Določba 68. člena, da se nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča plačuje 
tudi od funkcionalnega zemljišča, bo povzročila veliko dela in stroškov, saj 
ima le malo sedanjih objektov že določeno funkcionalno zemljišče. Upravni or- 
gan bo moral funkcionalno zemljišče vsaki stavbi določiti z odločbo, geodetska 
uprava pa odmeriti v naravi. Posebno problematično je določanje funkcional- 
nega zemljišča pri objektih, v katerih je več uporabnikov — stanovanjski bloki, 
poslovne stavbe. Zaradi tega se zavzemamo, da bi bilo bolj ekonomično pla- 
čevati nadomestilo od dosedanjih osnov. 

Menimo, da je v osnutku še več odprtih vprašanj, na katera opozarjamo 
v nadaljevanju. Poročilo vsebuje 22 točk in predlagam, da se v celoti obravnava, 
čeprav ga ne bom bral. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Besedo ima tovariš Andrej 
Kocuvan iz občine Maribor. 

Andrej Kocuvan: Tovarišice in tovariši delegati! V delegaciji za ta 
zbor smo v Mariboru problem stavbnih zemljišč zelo temeljito obravnavali, 
ker se tudi sicer v zadnjem času zelo temeljito in sistematično lotevamo po- 
dročja stavbnih zemljišč in gospodarjenja s prostorom. S tem ste verjetno se- 
znanjeni, če ne drugače iz časopisja. 

V uvodu moram poudariti, da je to v bistvu že drugi osnutek, ki se v ne- 
katerih načelnih rešitvah bistveno razlikuje od prvega. Prvi osnutek je bil 
sestavljen na osnovi razprave o predlogu za izdajo zakona. Ker predlagatelj 
ni uspel izdelati ustrezne rešitve, je Skupščina imenovala delovno komisijo, 
ki naj bi iz razprave o osnutku predložila to, o čemer danes razpravljamo. Ker 
je torej drugi osnutek predložen v prečiščenem besedilu, so kakršnekoli pri- 
merjave po členih zelo otežkočene. Kljub temu pa gre za bistvene spremembe 
glede na sedanjo razpravo in predloge. Ponujajo se nekatere izhodiščne spre- 
membe in načela, osnutek pa še vedno daje vtis, da nismo izdelali celotnega 
koncepta ali pa da se s predlagatelji v konceptu ne moremo sporazumeti. 

Imamo vrsto pripomb k posameznim členom; naštel bom samo nekatere, 
za ostale pa podobno kot delegacija iz Kranja predlagam, da se jih kasneje 
obravnava. 
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K 1. členu: Predlagamo, da se v členu izpusti besedilo »v družbeni lastnini«. 
V dosedanji razpravi je bilo na vseh sestankih nenehno prisotno, naj zakon 
rešuje vsa stavbna zemljišča, ne pa da jih že v temeljnih določbah delimo na 
tista, ki so v družbeni lastnini in na zemljišča v zasebni lastnini. 

K 3. členu: Definicija stavbnih zemljišč je sicer obširna, vendar tako kom- 
plicirana, da v bistvu ni razvidno ali so v zakon vključena vsa stavbna zem- 
ljišča oziroma katera stavbna zemljišča niso vključena. 

K 6. členu: S tem členom predlagatelj uvaja dvojnost oziroma neenotnost 
v načine upravljanja dn razpolaganja s stavbnim zemljiščem, ker definira zem- 
ljišča glede na različne programe. Taka ureditev bo imela izredno negativne 
posledice, če vemo, da se velik del zemljišč uporablja za namene, ki so izven 
naštetih kategorij v 6. členu. Podatki kažejo, da se naprimer izven usmerjene 
stanovanjske izgradnje gradi skoraj polovica stanovanjskih enot. Pri tem je 
poraba stavbnih zemljišč neprimerno večja kot pa v usmerjeni stanovanjski 
gradnji. Menimo, da je treba to normo poenotiti. 

K 15. členu: Mislimo, da je ta člen v načelu sprejemljiv, da pa je seveda 
v skladu s tem potrebno spremeniti" oziroma dopolniti zakon o razlastitvi. Po 
zakonu o razlastitvi lahko družbeno pravne osebe pridobivajo zemljišče tudi 
mimo občine. Tu gre v bistvu bolj za informacijo oziroma opozorilo, da je 
treba prilagoditi nekaj drugih zakonov. Mislim, da moramo to načelo pozdraviti. 

K 18. členu, drugi odstavek: Gre za takojšnje plačilo stroškov za zemljišče, 
ki je tako ali tako predvideno za podružbljanje. Menimo, da to ni realno. Pra- 
vice prejšnjih lastnikov so vključene v 10. člen in bi bilo treba to pravico biv- 
šega lastnika vključiti tja, kjer je našteto, kaj vse mora vsebovati odlok. Gre 
za odnos pravne varnosti prejšnjega lastnika na eni strani in širše družbene 
skupnosti na drugi strani. Odškodnina naj bi bila časovno opredeljena s pla- 
nom in ne vezana samo na sprejetje odloka o podružbljanju teh zemljišč. 

Glede variante bi želeli opozoriti na probleme, ki nastajajo v zvezi s krediti 
za gradnjo in na pogoje, ki so čestokrat neusklajeni. Zavedati se moramo ma- 
terialnih posledic na primer pri dedovanju, če sta zakonca prevzela kredit. 
Predlagamo, da se to prouči tudi s pravne plati. 

K 20. členu: Proučiti je potrebno, ali je v skladu z našim samoupravnim 
sistemom, da ima bivši lastnik prednost pri gradnji. Ta prednost v bistvu izhaja 
iz lastnine, ne pa iz dela. Na tak način so prejšnji lastniki neizenačeni med seboj 
glede na to, da nekateri razlaščeni bivši lastniki ne morejo uveljavljati pred- 
nostne pravice zaradi programov: industrijske, usmerjene stanovanjske grad- 
nje. Od bivših lastnikov lahko uveljavljajo prednostno pravico samo tisti, kate- 
rih zemljišča so z družbeno verificiranimi programi predvidena za gradnjo in- 
dividualnih hiš. Vsi lastniki pa so neizenačeni z ostalimi državljani, ki ne razpo- 
lagajo z lastnino nad zemljo oziroma imajo večje pravice do zemlje, kakor pa 
ostali državljani. 

Mislim, da je to zelo občutljivo vprašanje, ki smo ga po vojni deloma raz- 
rešili z nacionalizacijo, ki pa je zajela samo ožje gradbene okoliše; še tam imajo 
državljani določene prednostne pravice. Danes ugotavljamo, da je ta pred- 
nostna pravica veilkokrat motiv za razne dolgoročne špekulacije na obdobja, 
ko se ena garnitura neke občinske uprave ali samouprave več ne srečuje z drugo 
garnituro. Obstajajo intencije za nakup zemljišč po veljavnih predpisih, čez 
5—10 let pa se pojavijo pritiski, da se določeni kompleksi spravijo v družbene 
plane kot zazidljivi, ker lahko potem taki lastniki uveljavljajo svojo prednostno 
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pravico. Seveda apeliram na predlagatelje in druge dejavnike, naj bi prednostno 
pravico bolj osvetlili. Gre v bistvu za temeljne ekonomske odnose. 

Pri 30. členu smo nekoliko drugačnega mnenja kot delegat iz Šmarij. Mi- 
slimo tudi, da je ta člen preveč splošen, da bi kaj razreševal. 

Določbe o odškodninah od 46. do 54. člena bo potrebno v celoti spremeniti 
in postaviti na strokovne temelje. Opozoriti velja na primer na študijo Inšti- 
tuta za komunalno gospodarstvo in Inštituta za organizacijo, ekonomiko in tržne 
raziskave o vplivu lokacije na poslovno uspešnost terciarnih dejavnosti v 
Ljubljani. 

Nesprejemljivo je načelo, da na osnovi zakonske norme ustvarjamo v enot- 
nem občinskem prostoru neenotne ekonomske pogoje glede na diferencirane 
parcialne dejanske stroške v okviru posameznih zazidalnih načrtov oziroma 
kompleksov. Bistvo te norme je, da se dejanski stroški na območju zazidalnega 
načrta preračunajo v povprečne, potem pa se določi vsakemu njegov sorazmerni 
delež. Mislim, da je to nesprejemljivo in tega tudi objektivno ni mogoče izvesti. 
Izhajati moramo iz dogovorjenih, torej planiranih stroškov. Zakaj bi morala biti 
stanovanja različno draga, ker so dejanski stroški opremljanja po posameznih 
lokacijah oziroma zazidalnih načrtih različni? Kje je tu občinska zemljiška po- 
litika, če republiški zakon predpisuje formule, ne pa le načel. Pri teh rešitvah 
ne moremo podpirati niti Odbora za stanovanjsko-komunalna vprašanja in var- 
stvo okolja niti delovne skupine Skupščine, ki izhaja iz napačnih tolmačenj ali 
pa neustreznih predpostavk. 

V 66. členu, 2. odstavek naj se spremeni besedilo za besedami »in na drugih 
območjih« s 3. odstavkom 32. člena. Danes je dejansko omogočeno nadomestilo 
vsepovsod, kjer so urejena stavbna zemljišča. Če niso v predhodno naštetih 
kategorijah morajo biti na ostalih področjih telefoni in javna razsvetljava, 
malodane še kabelska televizija. Menimo, da to seveda ni potrebno in da bi se 
nadomestilo ne zajemalo, v kolikor so podani pogoji iz 3. odstavka 32. člena, 
ki govori o delno urejenem stavbnem zemljišču. 

Na splošno daje osnutek vtis, da je področje gospodarjenja s stavbnim zem- 
ljiščem rešeno ustrezneje kot v lanskoletnem osnutku. Pri tem pa se moramo 
zavedati, da je taka kvaliteta le navidezna oziroma da je to posledica novih 
poglavij in členov od 9 do 28, ki se nanašajo na pridobivanje stavbnega zem- 
ljišča, kar je bilo do sedaj rešeno v drugih zakonih. To združevanje v kom- 
pleksen zakon velja vsekakor pozdraviti in podpreti seveda ob pogoju, da bodo 
določbe po členih dovolj natančne in rešitve ustrezne za vsakodnevno prakso. 
Ostale določbe, ki se nanašajo na urejanje in oddajanje stavbnega zemljišča 
pa še vedno niso odraz nekega ustreznega koncepta in načel, za katera smo se 
zavzemali v dosedanjih razpravah. To je verjetno tudi vzrok, da so ponujene 
rešitve preveč splošne, da bi jih bilo mogoče učinkovito izvajati ali dosegati celo 
racionalne ekonomske učinke. Zato zakon predvideva izdajo vrste odlokov, do- 
govorov in sporazumov, na splošno mnogo regulativnega dela, ki pa samo po sebi 
še ne daje rezultatov, to je urejenih stavbnih zemljišč. Na današnji seji ne- 
nehno govorimo, da urejenost še ne daje rezultata. 

Z uvajanjem definicije »v družbeni lastnini«, na primer v 1. členu, se 
uvaja dvojna politika, ki temelji na lastninskih odnosih, kar vsekakor ni spre- 
jemljivo. V dosedanjih razpravah je bilo to že razčiščeno. Rad bi tu opozoril, 
tovarišica predsednica, da smo imeli vrsto razgovorov, kjer je bilo povedano, 
da bo zakon obravnaval vsa zemljišča. Lastnina na stavbnem zemljišču se 
seveda ustrezno opredeljuje v skladu z veljavno zakonodajo. Ni prav, da se ta 
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zakon tako kot sedaj veljavni omejuje samo na družbena zemljišča. Tudi 
v zakonu o kmetijskih zemljiščih smo zajeli vsa zemljišča in ne le 15 % zem- 
ljišč v družbeni lastnini. 

Mislim, da ni sprejemljiv argument, da se zakon omejuje na zemljišča v 
družbeni lastnini zaradi določil o podružbljanju zemljišč. 

Družbenoekonomski odnosi so preveč nejasni. V osnovi ni dorečeno, za 
kakšno delo gre, kakšen je cilj oziroma rezultat tega dela oziroma dejavnosti, 
kakšna so opravila in pogoji za njihovo izvajanje. Kar pa zadeva stavbna zem- 
ljišča je glede prometa z njimi, glede pridobivanja teh zemljišč in glede nji- 
hovega vzdrževanja, priprave in opremljanja oziroma vlaganja vanje v zakonu 
preslabo obdelano v smislu ekonomskih odnosov pri združevanju in menjavi 
dela oziroma sredstev. Predlagatelj odreka temu področju status komunalne 
dejavnosti, čeprav vse tehnične, ekonomske in pravne značilnosti kažejo na to, 
da je urejanje stavbnih zemljišč komunalna, torej občinska dejavnost. Opozoril 
bi na simpozij, ki je bil pred kratkim v okviru Jugoslovanskega inštituta za 
urbanizem in stanovanje, kjer so bili tudi referati na temo zemljišče in zem- 
ljiška politika v planiranju prostora in kjer je bilo zelo jasno povedano, da se 
vsaj v strokovnih krogih ta dejavnost še vedno obravnava kot komunalna glede 
na kazalce, kot so: potrebe, da se zadovoljuje znotraj občine, izvajanje dejav- 
nosti je neprekinjeno, saj rabimo stavbna zemljišča vedno, ne moremo si pri- 
voščiti, da bi jih nekaj let ne pridobivali; delovanje tržnih odnosov ni edina 
osnova za usklajevanje interesov, uporabniki imajo svoj vpliv pri soodločanju 
in tako naprej. 

Izhajati iz načela, da se vrši ta dejavnost po principu investicij, torej tudi 
po principu tržnih zakonitosti je neustrezno, ker se ta ekonomski odnos nanaša 
le na izvajalce, ne pa na družbenoekonomski odnos med delavci in občani kot 
uporabniki na eni strani in delavci, ki izvajajo investicije, torej izvajalci na 
drugi strani. Na tak način bi seveda večina obveznosti prehajala na uporabnika, 
ki pridobiva to stavbno zemljišče, torej v breme investicij. Mislimo, da se mora 
občina opredeliti, kateri del obveznosti do urejanja novih stavbnih zemljišč za 
zadovoljevanje svojih potreb naj ureja z vzajemnostjo in solidarnostjo tistih, 
ki že imajo urejena stavbna zemljišča in kateri del naj odpade samo na upo- 
rabnika kot investitorja v danem trenutku. Zaradi tega menimo, da so neustrez- 
ne tudi rešitve v zvezi s plačevanjem sorazmernih deležev k posameznim stroš- 
kom pridobivanja in urejanja stavbnega zemljišča. Sprejemljivo je načelo, da se 
upošteva povečana vrednost kot posledica minulih vlaganj ali ugodnosti na 
lokaciji. 

V razpravi smo večkrat poudarili, da izračuni, ki izhajajo iz dejanskih 
stroškov na območjih, ki so opremljena s prostorskimi izvedbenimi akti, torej le 
na območju zazidalnega načrta, niso ustrezni in v praksi absolutno neizvedljivi. 
Načeloma bi moral uporabnik povrniti svoj delež glede na korist, ki jo je 
pridobil. Ta korist pa je lahko različna za posamezne vrste uporabnikov na 
posameznih predelih z različno izrabo prostora in z različno stopnjo oprem- 
ljenosti zemljišč oziroma glede na objektivno različen standard in glede na 
njegov različen prispevek k združevanju sredstev za urejanje stavbnega zem- 
ljišča. Predvsem pa je ta korist neodvisna od dejanskih stroškov, ki jih je 
tisti, ki je zemljišče opremljal, vanj vložil. Nekoliko poenostavljen model bi 
torej občinam moral omogočati, da na svojem celotnem območju zajemajo 
enotno odškodnino. Glede na lokalne razmere in na dosežene družbenoekonom- 
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ske odnose v procesu delitve dela pa naj občine same izvršijo diferenciacijo ob 
zgoraj navedenih osnovah oziroma načelih. 

Menimo, da se povračila oziroma deleži k stroškom za urejanje stavbnih 
zemljišč lahko oblikujejo na podoben način, kot se oblikujejo tarife in povračila 
za enostavno reprodukcijo, torej na osnovi verificiranega dogovora. 

Dejanski stroški so, kot sem že povedal, le način urejanja odnosov z izva- 
jalci. Osnutek torej pri določbah o odškodninah oziroma plačilu stroškov izhaja 
iz napačnih temeljnih opredelitev. Rešitve, da vsak uporabnik plača nek povpre- 
čen strošek, so uvedene tudi na drugih področjih materialne proizvodnje poseb- 
nega družbenega pomena, torej ne gre za novost. Predlagane rešitve pa so tudi 
tehnično-ekonomsko neizvedljive, saj dejanski stroški praktično niso znani do 
končnega obračuna in še to le v posameznih soseskah. Kako do tedaj obraču- 
navati vse te podražitve, ni znano. V vmesnem času, torej v iposamezni etapi, ni 
mogoče uporabniku določiti njegovega dokončnega deleža, med posameznimi za- 
zidalnimi načrti pa prihaja do nelogičnih razlik. Za potrebe investitorjev je 
potrebno take stroške poznati še preden se odločajo o investicijah, ne pa šele 
med investicijo s spremembo investicijskih programov, z zagotavljanjem do- 
datnih sredstev in podobno. Zato ponovno predlagamo kategorije tako imeno- 
vanih planskih stroškov, ki jih občina sprejema za vsako leto ob upoštevanju 
različnih kriterijev, ki jih je mogoče upoštevati. Presežki oziroma primanjkljaji 
v odnosu do dejanskih stroškov za izvedbo programa pa se opredeljujejo s spo- 
razumom- o temeljih planov in z ustreznimi dogovori. Sredstva so v vsakem 
primeru namenska, torej se vračajo v področje urejanja stavbnih zemljišč. 

Predlagamo, da Skupščina imenuje posebno strokovno komisijo, ki bo pri- 
pravila ustrezen predlog na osnovi poznavanja lokalnih razmer. Prav tako 
predlagamo, da se ponovno prouči ustreznost opredelitve, da za to področje 
ni predvideno samoupravno organiziranje, ampak da se interesi usklajujejo in- 
direktno prek obstoječih skupnosti, v samoupravni skupnosti pa samo v skladu 
z zakonom o skupnih osnovah svobodne menjave dela. 

Ob upoštevanju danih pripomb smo trdno prepričani, da izdelava ustrez- 
nega zakona ne bo težavna in da bodo interesi delovnih ljudi in občanov ustrez- 
no upoštevani. Mnenja smo, da bi bilo mogoče predlog pripraviti ne v tretjem, 
ampak že v drugem trimesečju, torej pred polletjem, kot je bilo to lani. Pred- 
lagamo tudi, da se pripombe delegatov upoštevajo v večji meri kot običajno, 
sicer bo nastala podobna situacija kot pri prejšnji točki. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Besedo ima tovarišica Alenka 
Bonajo iz občine Žalec. 

Alenka Bonajo: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Glede na izčrpnost vseh pripomb, ki smo jih do sedaj slišali in ki so zajete 
tudi v naših ugotovitvah, bom prebrala le načelno ugotovitev. 

V občinah so bile v skladu z dosedanjo zakonsko ureditvijo za področje 
urejanja stavbnih zemljišč ustanovljene samoupravne enote pri komunalnih 
skupnostih oziroma stavbno-zemljiške skupnosti kot samostojne interesne skup- 
nosti. Menimo, da so te dosegle svoj namen in so sistem vpeljale tako, da so se 
samoupravni odnosi in vplivi uporabnikov na področju upravljanja, priprave 
in opremljanja stavbnih zemljišč utrdili in da se je zadovoljivo uredilo pod- 
ročje planiranja, financiranja in urejanja stavbnih zemljišč. Kazalo bi še pro- 
učiti in razmisliti, ali ne bi bilo smotrno planiranje in urejanje stavbnih zemljišč 
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zadržati v teh skupnostih, saj smo ta vprašanja in to področje samoupravno 
in organizacijsko šele pred nekaj leti tako uredili. Urejanje oziroma izvajanje 
programov urejanja stavbnih zemljišč bi bilo najbrže uspešnejše v enoti komu- 
nalne skupnosti, če se že ne bi odločili za samostojne stavbno-zemljiške skup- 
nosti, kot pa v predvidenem skupnem organu udeleženk samoupravnega spora- 
zuma o usklajevanju planov za izvajanje programov urejanja stavbnih zemljišč. 

V primeru, da bo sprejeto predlagano določilo 38. člena zakona, da se usta- 
novi skupni organ udeleženk samoupravnega sporazuma o usklajevanju planov 
za izvajanje planov urejanja stavbnih zemljišč, pa bi bilo potrebno organizi- 
ranost in delo tega skupnega organa bolj opredeliti. Potrebno je tudi določiti, 
kako je s sprejetimi in nerealiziranimi obveznostmi, vplačili anuitet za najete 
kredite, premoženjem in sredstvi sedanjih stavbno-zemljiških skupnosti. 

Glede določb zakona o vzpostavitvi in vodenju evidence stavbnih zemljišč 
v družbeni lastnini o pridobivanju in oddajanju stavbnih zemljišč, sklepanju 
pogodb, o oddaji stavbnega zemljišča in plačilu stroškov za pridobivanje in ure- 
janje stavbnega zemljišča je potrebno poudariti, da se s tem prenašajo na uprav- 
ne organe nove naloge in bo zato potrebno v teh upravnih organih najbrž po- 
večati število zaposlenih in za to povečanje tudi zagotoviti sredstva. 

K posameznim členom dajemo pisne pripombe. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Besedo ima tovariš Jože Sla- 
tinšek iz občine Velenje. 

Jože Slatinšek: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Z novim zakonom se bodo nekatere določbe sedaj veljavnih zakonov 
bistveno spremenile. Urejanje stavbnih zemljišč je dolgoročen proces, zato 
morajo biti sredstva že vnaprej zagotovljena. Potrebno je že v samem zakonu 
urediti sistem financiranja gradnje komunalnih objektov in naprav. Po novem 
zakonu je investitor vse bolj razbremenjen plačila stroškov urejanja stavbnega 
zemljišča, vse bolj pa se obremenjuje družba. Iz tega sledi vprašanje, iz katerih 
virov se bodo stroški pokrivali. Postavlja se tudi vprašanje osnovnega koordi- 
natorja pri izgradnji sosesk. Do sedaj so bili namreč stroški gradnje komunalnih 
naprav predvsem v ceni stanovanja in so koordinacijo v večjih mestih izvajale 
organizacije za urejanje stavbnih zemljišč. V novem zakonu stroški urejanja 
stavbnih zemljišč precej razbremenjujejo ceno stanovanja in ni jasno, ali bodo 
osnovni koordinator pri izgradnji stanovanjske soseske udeleženke, ki skle- 
nejo samoupravni sporazum o usklajevanju planov. 

O ostalih členih je bilo precej govora, zato ne bom navajal naših pripomb. 
Ustavil bi se le pri 54. členu, ki vsebuje toliko izjem pri oddaji stavbnega zem- 
ljišča z javnim razpisom, da se postavlja vprašanje, ali je javni razpis sploh 
še potreben. Predlagamo tudi, da zakon opredeli vsaj osnovne pogoje za oddajo 
stavbnega zemljišča ter način in postopek. 

Mislimo, da 73. člen ni v skladu z osnutkom zakona o spremembah in do- 
polnitvah zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine 
SR Slovenije ter o republiških upravnih organih in z razlogi, ki pogojujejo 
sprejem tega zakona. Zato predlagamo, da se bodisi črta ali pa opredeli tako, 
da strokovno delo opravlja pristojen upravni organ. 

Predsednica Silva Jereb: Besedo ima tovariš Ivan Germovšek iz 
občine Brežice. 
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Ivan Germovšek: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši! Naša 
skupina delegatov je obravnavala osnutek zakona o stavbnih zemljiščih ter 
sprejela naslednje pripombe. 

V 31. členu naj se kot element priprave stavbnega zemljišča upošteva tudi 
priprava izvedbenega prostorskega akta. S tem bo zadoščeno 47. členu, saj bodo 
lahko upoštevani vsi stroški priprave in opreme stavbnega zemljišča. 

V 54. členu je potrebno konkretizirati značaj komisije za oddajanje stavbnih 
zemljišč; tu gre za uskladitev z zakonom o sistemu državne uprave oziroma za 
določitev statusa komisije. 

V tretjem odstavku 47. člena je potrebno natančneje opredeliti rok opro- 
stitve odplačevanja nadomestila, saj lahko preteče od dneva uskladitve pogodbe 
v oddaji stavbnega zemljišča do pravnomočnosti gradbenega dovoljenja več let. 

V 68. členu predlagamo, da se plačuje nadomestilo samo od m2 stanovanjske 
oziroma poslovne površine in ne tudi od kvadratnega metra funkcionalnega 
zemljišča. 

Menimo, da opredelitve velikosti funkcionalnega zemljišča ne bi smeli pre- 
pustiti v reševanje občinam (76. člen), temveč naj bi do uveljavitve zakona o 
urejanju prostora ustrezen upravni organ izdal enotno metodologijo oziroma 
smernice za določanje funkcionalnega zemljišča. 

Predlagamo, da se 63. člen v celoti ne upošteva, saj posega na področje, ki 
ga ureja zakon o sistemu državne uprave oziroma na osnovi le-tega občine same. 

Predsednica Silva Jereb: Besedo ima tovarišica Florjana Mušič, dele- 
gatka iz občine Nova Gorica. 

Florjana Mušič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Pripombe naše skupine delegatov so naslednje: 

K 18. členu: Predlagamo, da se sprejme varianta, ki naj se glasi: »Prejšnji 
lastnik sme pravico uporabe na stavbnem zemljišču prenesti s pravnim poslom 
le na zakonca, potomce in posvojence.« Menimo namreč, da bi se razširitev te 
pravice lahko hudo izrabljala. 

K 21. členu: Predlagamo, da se pri priznavanju prednostne pravice upo- 
rabe upošteva varianta. 

K 25. členu: Predlagamo, da prednostno pravico uporabe lahko podedujejo 
le zakoniti dediči. 

Sredstva nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ne bodo zadoščala 
za pridobivanje in za urejanje stavbnega zemljišča, zato bi bilo potrebno pred- 
videti, kje bo občina dobila potrebna sredstva, vsaj premostitvena za pridobi- 
vanje stavbnih zemljišč. 

K 67. členu, zadnji odstavek: Občinska skupščina bi morala imeti večje 
pristojnosti glede odločanja o oprostitvi plačila nadomestila za uporabo stavb- 
nega zemljišča na svojem območju. 

Pripombe k 68. členu pa so podobne pripombam ostalih delegatov. 

Predsednica Silva Jereb: Besedo ima tovariš Marjan Mali, delegat iz 
občine Litija. 

Marjan Mali: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Ker so pripombe naše skupine delegatov zajete v razpravah delegatov pred 
menoj, jih ne bi ponavljal. 
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Predsednica Silva Jereb: Besedo ima tovariš Stane Vrtačnik, delegat 
iz občine Trbovlje. 

Stane Vrtačnik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupina delegatov za delegiranje delegatov v Zbor občin iz občine Trbovlje 
je na svoji seji po predhodni obravnavi s samoupravnimi organi komunalne 
skupnosti ter z izvršnim svetom sprejela oziroma oblikovala naslednje pri- 
pombe. 

Osnutek zakona o stavbnih zemljiščih predvideva ukinitev že uveljavljenih 
delegatskih odnosov v skupščinah in drugih organih samoupravnih interesnih 
skupnosti za področje urejanja stavbnih zemljišč oziroma v enotah komunalnih 
skupnosti. Menimo, da takšna opredelitev ni sprejemljiva, ker odpravlja samo- 
upravno organiziranost na tem področju in pomeni krnjenje že uveljavljenega 
delegatskega sistema oziroma negacijo podružbljanja na področju dela uprav- 
nih organov. 

V naši občini je bila samoupravna interesna skupnost za stavbna zemljišča 
ustanovljena že v letu 1977. Rezultati dela so pozitivni, zato menimo, da bi 
z ukinitvijo te skupnosti storili velik korak nazaj. 

 Glede na te ugotovitve predlagamo, da se osnutek zakona o stavbnih zem- 
ljiščih v taki obliki, kot je predložen, umakne in naj se pripravi nov osnutek. 
To predlagamo tudi zato, ker bi želeli zvedeti, zakaj dosedanji zakon ni bil do 
konca izpeljan? Vemo namreč, da so bile v nekaterih občinah te samoupravne 
skupnosti ustanovljene, v drugih pa ne. 

Strinjam se s predlogom tovariša iz Novega mesta, ki predlaga, da naj se 
najprej organizirajo regijska posvetovanja, ki bi dala jasnejšo sliko, in naj se 
šele na podlagi teh posvetovanj pripravi nov osnutek zakona. 

Predsednica Silva Jereb: Besedo ima tovariš Ivan Nemanič, delegat 
iz občine Ljubljana-Šiška. 

Ivan Nemanič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Ker je bilo o predloženem osnutku zakona že veliko rečenega, nekatere 
pripombe pa se celo ponavljajo, bi pripombe naše skupine delegatov oddal v 
pisni obliki. 

Predsednica Silva Jereb: Pisne pripombe so oddali tudi delegati 
iz občine Domžale, Kamnika, Ajdovščine, Ljubljana-Moste-Polje, Škofja Loka, 
Ravne na Koroškem, Slovenska Bistrica in Celje. 

Besedo želi tovariš Tomaž Šavnik, delegat mesta Ljubljane. 

Tomaž Šavnik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Na kratko bi povedal, kako se je naša skupina opredelila do predloženega 
osnutka zakona. 

Osnutek zakona ne predvideva podružbljanja dejavnosti upravljanja in raz- 
polaganja s stavbnimi zemljišči. Glede na to, da ustanovitev stavbno-zemljiških 
skupnosti ni predvidena, se glede organiziranosti te dejavnosti zastavlja vpra- 
šanje, ali naj stavbno zemljišče na območju mest in naselij mestnega značaja 
tudi ureja in z njimi upravlja »upravna organizacija« ali pa bo dejavnost 
upravljanja in razpolaganja s stavbnimi zemljišči ostala neopredeljena. 
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Ker je urejanje stavbnih zemljišč dolgoročen proces in ker morajo biti 
finančna sredstva vnaprej zagotovljena, je nujno potrebno urediti sistem 
financiranja gradnje komunalnih objektov in naprav bodisi že v samem zakonu 
ali pa s samoupravnim sporazumom. 

Iz osnutka zakona izhaja, da pri plačilu stroškov urejanja stavbnega zem- 
ljišča razbremenjujemo investitorja in vse bolj obremenjujemo družbo. Zastav- 
lja se vprašanje, ali bo družba to zmogla in iz katerih virov se bodo pokrivali 
ti stroški? 

V zvezi s predlagano ugotovitvijo ostaja odprto vprašanje osnovnega 
koordinatorja pri izgradnji neke celovite stanovanjske soseske. Dokler so bili 
stroški gradnje individualnih komunalnih naprav v ceni stanovanj, so bili 
osnovni koordinator delovne organizacije za urejanje stavbnih zemljišč. 

Določila 35. člena o usklajevanju planov so ustrezna, vendar priprava 
planov, osnov, meril, dokumentacije in izvedba v večjih mestih predstavlja 
obsežno strokovno delo, ki bi ga morale opravljati delovne organizacije, ki 
izvajajo strokovne naloge posebnega družbenega pomena. 

Ob spremljanju izvajanja sklenjenih dogovorov in sporazumov ugotav- 
ljamo za dejavnost upravljanja in urejanja stavbnih zemljišč, da tudi zaostaja- 
nje zakonodaje za razvojem družbenoekonomskih odnosov in ostalih sistemskih 
zakonov tako svobodne menjave dela, družbeno planiranje, sistem in kontrola 
cen povzroča dodatne probleme, zato naj se bolj poudarijo ukrepi v primerih, 
kadar udeleženci ne sklenejo sporazumov oziroma jih ne izvajajo ali pa jih 
zamujajo. 

Konkretne pripombe pa prilagam pisno. 

Predsednica Silva Jereb: Zeli še kdo besedo? (Da.) Besedo ima tovariš 
Franc Hrovat, delegat iz občine Ljubljana-Moste-Polje. 

Franc Hrovat: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Želim opozoriti samo na nekatere bistvene pripombe k predloženemu osnutku 
zakona. 

Osnutek zakona na področju opremljanja stavbnih zemljišč izhaja iz do- 
mneve, da se vse komunalne in druge naprave za posamezno sosesko gradijo 
naenkrat in v celoti, kar naj bi tudi omogočalo dejanski proračun vseh in- 
vesticij, ki so za posamezno sosesko ali drugo obliko organizirane gradnje po- 
trebne. Dejstvo pa je, da takšnega idealnega stanja ni mogoče doseči, saj se 
komunalna in druga omrežja ter naprave (PTT, elektro) gradijo z določeno 
rezervo za porabnike, ki se bodo pojavljali v kasnejših fazah, ki pa so časovno 
odmaknjene. 

Ze v samem zakonu bi bilo potrebno opredeliti funkcionalno zemljišče in 
s kakšnim aktom se določi funkcionalno zemljišče, kolikšno naj bo, in tako 
dalje. Problematika določanja funkcionalnega zemljišča zadeva veliko pravic 
in obveznosti lastnikov oziroma imetnikov pravice uporabe kot na primer glede 
prepisa stavbe s funkcionalnim zemljiščem, vpisa etažne lastnine, izročitev ozi- 
roma prenosa stavbnega zemlijšča v družbeni lastnini na občino, odmere nado- 
mestila za uporabo stavbnih zemljišč, in tako dalje. 

Na podlagi določila v drugem odstavku 9. člena bo onemogočeno pridobi- 
vanje zemljišča družbene lastnine občini predvsem za manjše posege, zaokro- 
žitev funkcionalnega zemljišča, manjše rekonstrukcije cest, ravnanje ovinkov 



414 Zbor občin 

na teh krajevnih cestah in podobno, ker vse to ne moremo vnesti v družbeni 
plan občin. 

V zakonu tudi ni navedeno, ali je mišljen letni ali srednjeročni program 
pridobivanja stavbnega zemljišča za družbeno lastnino. 

Pri ponudbi iz 12. člena ne gre za civilnopravno ponudbo, ker ne vsebuje 
cen in drugih pogojev za prodajo zemljišča, zato bi bil ustreznejši izraz »prijava 
zemljišča Občini zaradi odkupa«. 

V 63. členu naj se v prvem odstavku tega člena črta beseda »dejanskih«. 
Utemeljitev: investitor, ki preureja, nadzida ali prizida obstoječi objekt, 

naj plača povprečne stroške urejanja, ki jih določa občinska skupščina z od- 
lokom, sicer bi bil takšen investitor v mnogo boljšem položaju kot tisti kupec, 
ki kupi stanovanje v bloku ali gradi v okviru družbeno usmerjene gradnje. 

K 68. členu: Zakon bi moral določiti, s kakšnim aktom (odločbe, potrdila 
in podobno) se določi funkcionalno zemljišče. Menimo, da je v zakonu premalo 
predlaganih meril za odlok o določanju funkcionalnega zemljišča, problematika 
določanja tega zemljišča pa bo prizadela več pravic in obveznosti občanov. 

Predsednica Silva Jereb: Zeli še kdo besedo? (Ne.) 
Gotovo smo vsi enakega mnenja, da gre za zelo zahtevno materijo in da 

bi morali pred pripravo osnutka zakona organizirati razgovore v posameznih 
regijah. Razlog, zakaj jih nismo, pa je v tem, da smo želeli pred iztekom našega 
mandata opraviti večji del zadev, da bi tako omogočili lažje delo, tovarišem 
v naslednjem mandatnem obdobju. 

Glede na povedano predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 
1. Osnutek zakona o stavbnih zemljiščih se sprejme. 
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi predloga zakona naj predlagatelj upošteva pripombe, pred- 

loge in mnenja, dana v poročilih delovnih teles Skupščine in zbora, pripombe 
skupin delegatov, pripombe občinskih skupščin in pripombe iz razprave dele- 
gatov na seji zbora. 

4. Prav tako naj se predlagatelj potem, ko bo proučil vse pripombe iz 
prejšnje točke tega sklepa, opredeli do posameznih predlogov ter organizira 
razgovore v posameznih regijah, zlasti tam, kjer specifične razmere terjajo 
posebno proučitev posameznih določb predloženega osnutka zakona ter na tej 
podlagi predloži predlog zakona. 

Želi kdo o predlaganem sklepu razpravljati? (Da.) Besedo ima tovariš 
Andrej Kocuvan, delegat iz občine Maribor. 

Andrej Kocuvan (govori iz klopi): Ker nam bo kmalu potekel man- 
dat, se bojim, da ne bomo dobili povratnih informacij teh razprav. Zato pred- 
lagam, da bi vsi, ki bodo sodelovali do faze predloga zakona, dobili povzetek 
te razprave. 

Predsednica Silva Jereb: Predlagatelj bo že tako proučil pripombe 
delegatov, poročilo pa bo predložil vsem občinam. 

Zeli še kdo besedo? (Ne.) Če ne želi nihče, potem zaključujem razpravo 
in prehajamo na glasovanje o predlaganem sklepu. Kdor je za, naj prosim 
glasuje! (55 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 



69. seja 

Vračamo se na 7. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o komunalnih dejavnostih posebnega 
družbenega pomena. 

Prosim predstavnico Republiškega komiteja za varstvo okolja in urejanje 
prostora tovarišico Marijo Zupančič-Vičar, predsednico tega komiteja, da nas 
seznani s potekom sprejema predloga zakona v Zboru združenega dela. 

Marija Zupančič-Vičar: Tovarišica predsednica, tovarišice in 
tovariši delegati! Zbor združenega dela je v skladu s poslovnikom oblikoval 
posebno skupino, ki je v Zboru združenega dela s posameznimi predlagatelji 
amandmajev uskladila stališče do predloženih amandmajev. Skupina se je so- 
glasno odločila, da sprejme na novo oblikovan amandma Skupščin občin Dom- 
žale in Litija k 39. členu, in sicer za drugim odstavkom se doda nov tretji 
odstavek, ki se glasi: »Komunalne skupnosti v tistih občinah, med katerimi je 
velika dnevna migracija delavcev, se lahko sporazumejo o združevanju dela 
sredstev za vzdrževanje, varstvo in obnovo komunalnih objektov in naprav 
skupne rabe.« 

S tem predlogom na novo oblikovanega amandmaja sta se potem strinjala 
tudi delovna skupina in Izvršni svet kot predlagatelj zakona. Glede na to v 
bistvu ni bilo nobene ovire več za sklepanje o predlogu zakona. Zbor zdru- 
ženega dela je sprejel vse amandmaje skupine delegatov in tudi amandma 
Izvršnega sveta k 3. členu, ki so ga delegati dobili na klop. Zbor združenega 
dela je s 127 glasovi za in z enim vzdržanim glasom sprejel predlog zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o komunalnih dejavnostih posebnega 
družbenega pomena. 

Ostaja še naloga, da v Zboru občin skušamo uskladiti vsa še nerešena 
vprašanja. 

Predsednica Silva Jereb: Zbor združenega dela nas obvešča, da je 
sprejel zakon o komunalnih dejavnostih posebnega družbenega pomena skupaj 
z amandmaji Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k 3. členu, točka 7; Skup- 
ščine občine Žalec k tretjemu odstavku 13. člena; skupine delegatov za pro- 
učitev družbenoekonomskih odnosov v samoupravnih interesnih skupnostih 
materialne proizvodnje in zakonskih aktov s tega področja k 10., 11., 23., 24., 
33., 37., prvemu odstavku 39. člena, 41. in k 47. členu; skupine delegatov Zbora 
združenega dela k 39., členu, in sicer za drugim odstavkom se doda nov tretji 
odstavek, ki se glasi: »Komunalne skupnosti v tistih občinah, med katerimi 
je velika dnevna migracija delavcev, se lahko sporazumejo o združevanju dela 
sredstev za vzdrževanje, varstvo in obnovo komunalnih objektov in naprav 
skupne rabe.« 

Zbor združenega dela je hkrati sprejel poseben delovni sklep v zvezi s 
33. členom, ki se glasi: 

1. Republiški komite za var.stvo okolja in urejanje prostora naj prouči, 
kako so komunalne in stanovanjske interesne skupnosti izvajale določbo 
135. člena zakona o stanovanjskem gospodarstvu. 

2. Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora naj skupaj 
s Službo družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji v roku enega meseca za- 
gotovi enotno razlago o načinu samoupravnega združevanja sredstev na po- 
dročju komunalnega gospodarstva z namenom, da se zagotovi enotna uporaba 
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določb zakona na vseh področjih materialne proizvodnje posebnega družbe- 
nega pomena. 

To je torej poročilo Zbora združenega dela. 
Predlagam, da nadaljujemo z delom in da preidemo na glasovanje. 
Dajem na glasovanje amandma k 39. členu, ki je tudi najbolj sporen. Želite, 

da ga še enkrat preberem? (Ne.) Kdor je torej za amandma k 39. členu, kot ga 
je sprejel Zbor združenega dela, naj prosim glasuje! (41 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (7 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (Trije delegati.) 

Ugotavljam, da je amandma k 39. členu sprejet z večino glasov. 
Dajem na glasovanje amandma Izvršnega sveta k 3. členu, s katerim se 

v prvem odstavku 7. točke črta besedilo »in obmestnega«. Skupina delegatov 
in delovna telesa se z njim strinjajo. Kdor je za amandma, naj prosim glasuje! 
(47 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel amandma Izvršnega sveta k 3. členu. 
Prehajamo na glasovanje o amandmajih skupine delegatov, ki jih je pred- 

ložila s svojim dodatnim poročilom z dne 23. 2. 1982 in s katerimi nas je ustno 
seznanil njen poročevalec tovariš Ivo Miklavčič, in sicer k 10., 11., 23., 24., 33., 
37., prvem odstavku 39. člena, 41 in k 47. členu predloga zakona. Kdor je torej 
za amandmaje skupine delegatov, naj prosim glasuje! (44 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (Trije delegati.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel amandmaje skupine dele- 
gatov. 

Imamo tudi amandma iz Nove Gorice, ki predlaga, da se v tretjem odstavku 
7. člena, za besedama: »Krajevna skupnost« doda beseda »lahko«. Tako bi se 
besedilo glasilo: »Krajevna skupnost lahko gospodari s komunalnimi objekti 
in napravami, kadar delovni ljudje in občani zadovoljujejo svoje potrebe na 
področju komunalnih dejavnosti neposredno v krajevni skupnosti.« 

Kaj pa se zgodi, če noče s tem gospodariti? Ne vem, kaj je vodilo Novo 
Gorico, da je predlagala ta »lahko«. Saj je z zakonom že tako dana možnost, 
da lahko gospodari. Besedo želi tovarišica Florjana Mušič. 

Florjana Mušič (govori iz klopi): Umikam naš amandma! 

Predsednica Silva Jereb: Torej o amandmaju Nove Gorice ne bomo 
glasovali. 

Skupina delegatov mesta Ljubljane je predlagala amandma k 13. členu, in 
sicer se drugi odstavek 13. člena spremeni tako, da se glasi: »Komunalna skup- 
nost se ustanovi praviloma na območju občine za vse komunalne dejavnosti, 
lahko pa tudi za območje dveh ali več občin, če se tako sporazumejo uporabniki 
in izvajalci. Posamezna komunalna dejavnost se lahko organizira v posebni 
komunalni skupnosti za območje dveh ali več občin, tako da pokriva določene 
zaključene komunalne oskrbovalne sisteme.« 

Predlagatelj zakona se s tem amandmajem ne strinja. Slišali ste tudi argu- 
mente za in proti amandmajem. Kdor je torej za amandma mesta Ljubljane 
k 13. členu, naj prosim glasuje! (21 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (11 de- 
legatov.) Se je kdo vzdržal? (13 delegatov.) 

Ugotavljam, da je amandma mesta Ljubljane k 13. členu z večino glasov 
zavrnjen. 
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Sedaj dajem na glasovanje predlog zakona v celoti. Kdor je torej za, naj 
prosim glasuje! (44 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Dva delegata.) Se je 
kdo vzdržal? (Pet delegatov.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlog zakona. 
Besedo želi tovarišica Alenka Bonajo, delegatka iz občine Žalec. 

Alenka Bonajo (govori iz klopi): Vprašujem ostale delegate, ki so 
predložili amandmaje k 10. členu oziroma, ki so imeli podobna stališča, ali so 
umaknili svoje amandmaje? 

Predsednica Silva Jereb: Ker so glasovali za amandmaje skupine 
delegatov, to pomeni, da so svoje amandmaje umaknili. 

Predlagam, da glede na predložene amandmaje zbor sprejme še naslednji 
sklep: 

1. Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora naj prouči, 
kako so komunalne in stanovanjske interesne skupnosti izvajale določbo 
135. člena zakona o stanovanjskem gospodarstvu. 

2. Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora naj s Službo 
družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji v roku enega meseca zagotovi enotno 
razlago o načinu samoupravnega združevanja sredstev na področju komunal- 
nega gospodarstva z namenom, da se zagotovi enotna uporaba določb zakona 
na vseh področjih materialne proizvodnje posebnega družbenega pomena. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (45 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Dva delegata.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlagani sklep. 
O sprejemu omenjenega zakona bomo obvestili Zbor združenega dela. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o zajamčenem osebnem dohodku in izplačevanju osebnih dohodkov v organi- 
zacijah združenega dela, ki poslujejo z izgubo. 

Predlog zakona je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet in za svo- 
jega predstavnika določil tovarišico Ano Popovič, namestnico predsednika Re- 
publiškega komiteja za delo. Želite besedo? (Da.) 

Ana Popovič: Tovarišice in tovariši delegati! Osnutek tega zakona 
je Skupščina SR Slovenije sprejela konec novembra 1981. Ob njegovi obravnavi 
so delegati sprejeli več pripomb ter izoblikovali jasno usmeritev za pripravo 
predloga zakona. Vse načelne in veliko večino konkretnih pripomb je Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije upošteval pri pripravi predloga zakona, kar izhaja 
tudi iz poročil delovnih teles obeh zborov Skupščine SR Slovenije. 

Predlagatelj zakona je ponovno proučil skladnost predlaganih rešitev z 
ustavo, z zakonom o združenem delu ter drugimi sistemskimi zakoni, s kate- 
rimi je povezana materija tega zakona in ocenil njihovo primernost v zvezi 
z ugotovitvami in sklepi Skupščine SR Slovenije. 

Temeljni cilj tega zakona je zagotoviti slehernemu delavcu, ki združuje 
svoje delo na družbenih sredstvih, ter vsem drugim delovnim ljudem, ki imajo 
v načelu enak položaj in v osnovi enake pravice kot delavci v združenem delu, 
materialno in socialno varnost. 

Na tej osnovi je zajamčeni osebni dohodek opredeljen kot osebni dohodek, 
torej kot osebna in na podlagi določil tega zakona zajamčena pravica delavca. 
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Da bi lahko delavci to svojo pravico uresničevali, se s tem zakonom urejajo 
enotne osnove, ki to omogočajo. Med te sodijo zlasti naslednje rešitve. 

1. Zajamčeni osebni dohodki so na podlagi zakona ali samoupravnega spo- 
razuma določena sredstva, ki jih delavci delijo po določbah svojega samo- 
upravnega splošnega akta. To omogoča, da tudi v primerih izplačevanja zajam- 
čenih osebnih dohodkov v organizacijah združenega dela ostanejo v veljavi 
osnove in merila za delitev osebnih dohodkov. Skladno s tem zajamčeni osebni 
dohodek delavca ni vnaprej določen znesek, ampak je odvisen od delovnega 
prispevka, od splošne stopnje produktivnosti celotnega združenega dela in 
splošnih pogojev okolja, v katerem delavec zadovoljuje svoje osebne in skupne 
potrebe. 

V okviru te mase sredstev je določen najnižji znesek, ki ustreza minimalnim 
življenjskim stroškom, ki jih bo po ustrezni metodologiji dvakrat letno ugo- 
tavljal in objavljal Zavod SR Slovenije za statistiko in pod katerim za polni 
delovni čas in izpolnjevanje delovnih obveznosti delavcu ni mogoče izplačati 
osebnega dohodka. 

Pri tem se za polni delovni čas šteje tudi od 7 ur dnevno krajši delovni čas 
zaradi zdravju škodljivih vplivov in nevarnosti pri delu. Delavec, ki ne dela 
polni delovni čas, ima pravico do zajamčenega osebnega dohodka v odvisnosti 
od časa, ki ga prebije na delu-. 

3. Sredstva za zajamčene osebne dohodke si delavci zagotavljajo iz več 
virov, ki jih uporabijo po naslednjem v zakonu določenem vrstnem redu: čisti 
dohodek temeljne organizacije združenega dela, sredstva rezerv temeljne orga- 
nizacije, združena sredstva rezerv v delovni organizaciji ah sestavljeni organi- 
zaciji združenega dela, združena sredstva rezerv v občini in združena sredstva 
rezerv v republiki. 

Zaporedje uporabe posameznih samoupravno in na podlagi zakona zdru- 
ženih sredstev rezerv je skladno z naravo samoupravnih družbenoekonomskih 
odnosov. 

Tako kot delavci vzpostavljajo družbenoekonomska razmerja za ustvar- 
janje dohodka, vzpostavljajo tudi razmerja vzajemnosti in solidarnosti pri 
zagotavljanju sredstev za izplačilo zajamčenih osebnih dohodkov. V širših obli- 
kah združena sredstva se po predlogu zakona uporabijo šele tedaj, ko potrebnih 
sredstev za plačilo zajamčenih osebnih dohodkov v celoti ali v delu ni mogoče 
zagotoviti v ožji obliki samoupravnega združevanja. Ta rešitev nasprotuje 
pogosti praksi v preteklosti, ko se je ta problematika skušala razreševati naj- 
prej na najširših osnovah vzajemnosti in solidarnosti. Z zakonom opredeljeno 
zaporedje uporabe navedenih virov pa usmerja delavce v organizacijah zdru- 
ženega dela tudi k hitrejšemu razvoju odnosov medsebojne vzajemnosti in soli- 
darnosti v ustreznih samoupravnih odnosih. 

4. Zajamčeni osebni dohodki po zakonu znašajo 80 % povprečno mesečno 
izplačanih sredstev za osebne dohodke v predhodnem četrtletju, preračunano 
na število zaposlenih. Po predlogu tega zakona je to spodnja meja višine 
sredstev za zajamčene osebne dohodke. Delavci pa si v odnosih med temeljnimi 
organizacijami, združenimi v delovno organizacijo, ter v odnosih združevanja 
v širše oblike organizacij združenega dela z ustreznimi samoupravnimi spo- 
razumi lahko zagotavljajo tudi višje zajamčene osebne dohodke. S samouprav- 
nim sporazumom določeni višji zajamčeni osebni dohodki pa so dovoljeni le 
ob pogoju, če so na podlagi v sporazumu določenih razmerij za njihovo izplačilo 
zagotovljena potrebna sredstva. Ta sredstva lahko zagotavljajo delavci kot 
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kredit ali kot nepovratna sredstva. Navedene štiri osnove zaokrožajo predlagani 
sistem zajamčenega osebnega dohodka delavcev na področju gospodarstva. 

Za delavce v temeljnih organizacijah združenega dela družbenih dejavnosti 
je položaj nekoliko drugačen. Na tem področju združenega dela ni z zakonom 
predpisane obveznosti za združevanje sredstev rezerv. Na drugi strani pa po 
sedanji sistemski ureditvi praktično ne poznamo primera, da organizacija s 
področja družbenih dejavnosti ne bi imela dovolj sredstev za izplačevanje za- 
jamčenih osebnih dohodkov. Zato pri tem ne gre za vprašanje zagotavljanja 
potrebnih sredstev za izplačevanje zajamčenega osebnega dohodka, ampak za 
vprašanje pokrivanja nekrite izgube, česar pa seveda ni mogoče urejati s tem 
zakonom. 

Tovarišice in tovariši delegati! Posebej se moram zadržati pri vsebini do- 
ločb o izplačevanju osebnih dohodkov v organizacijah združenega dela, ki 
poslujejo z izgubo. Do konca preteklega leta je bilo omejevanje izplačil oseb- 
nih dohodkov v organizacijah, ki poslujejo z izgubo, urejeno z določili zveznih 
zakonov; nazadnje z zakonom o sanaciji in prenehanju organizacij združenega 
dela. Toda te določbe so se izvajale zaradi znanih razlogov le izjemoma. Letos 
je urejanje te tematike poverjeno republiškemu zakonu. Skupščina SR Slovenije 
pa je ob obravnavi osnutka sprejela sugestijo predlagatelja, da to tematiko 
uredi v zakonu o zajamčenem osebnem dohodku. V predlogu zakona smo glede 
teh vprašanj v načelu sledili dosedanji ureditvi, to pomeni, da mora organi- 
zacija v primeru izgube po periodičnem obračunu preiti na izplačevanje akon- 
tacij osebnih dohodkov največ do višine zneska povprečnega osebnega dohodka, 
izplačanega na delavca v obračunskem obdobju pred periodičnim obračunom, 
s katerim je bila izkazana izguba. Pri tem pa je višina povprečne akontacije 
osebnega dohodka z zakonom omejena na povprečje podskupine ustrezne de- 
javnosti. Od te ureditve dopušča predlog zakona dve izjemi: 

Prva zadeva temeljne organizacije turističnega gospodarstva in letaliških 
storitev, ki poslujejo sezonsko, zaradi česar v svojih periodičnih obračunih 
za obdobje januar—junij pogosto izkazujejo izgubo, ki jo opredeljuje drugi 
odstavek 17. člena. 

Druga izjema je določena v prvem odstavku 20. člena. Po tej določbi laihko 
v družbenopolitičnih skupnostih pristojni organ na zahtevo temeljne organi- 
zacije združenega dela in na podlagi ugotovitve objektivnega značaja izgube 
oziroma ocene, da je zaradi narave in pomena dejavnosti izguba opravičljiva, 
dovoli višje izplačilo akontacij osebnih dohodkov od s sistemsko določbo v pred- 
logu zakona omejene višine. 

Z določili predloga zakona se omejujejo tudi izplačila osebnih dohodkov 
za primere nekrite izgube po zaključnem računu. Po predloženem besedilu bi 
delavci v takšni organizaciji morali preiti na izplačevanje zajamčenih osebnih 
dohodkov takoj po predložitvi zaključnega računa. Tudi ta ureditev ima izjemo: 
skupščina družbenopolitične skupnosti ali od nje poblaščen organ lahko v ute- 
meljenih primerih dovoli izplačilo višjih osebnih dohodkov, če so za razliko 
zagotovljena nepovratna sredstva. Takšna sredstva si organizacija združenega 
dela lahko zagotovi le na podlagi sklepa o odpovedi pravic do povrnitve zdru- 
ženih sredstev rezerv, ki ga delavci temeljnih organizacij združenega dela, ki 
sredstva dajejo, sprejemajo z referendumom. Razlog za povzemanje teh določb 
je bil v glavnem v tem, da smo imeli v letu 1981 že določene izkušnje z njimi, 
ko je bil za dovoljevanje izjem v primeru izgube po periodičnem obračunu 
pooblaščen odbor podpisnikov dogovora o uresničevanju družbene usmeritve 
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razporejanja dohodka v letu 1981. Take vrste izjem so mogoče tudi po tem 
zakonu, le da je pristojnost za njihovo dovoljenje dala skupščinam družbeno- 
političnih skupnosti, zlasti skupščinam občin, ali od njih pooblaščenim organom. 

Ureditev v primeru izgube po zaključnem računu, vključno z izjemo v 
primeru zagotovljenih nepovratnih sredstev, pa je strogo sistemskega značaja. 

Glede na dejstvo, da je tako zapisana ureditev zelo ostra in z željo, da bi 
ureditev po tem zakonu lahko takoj zaživela, ne da bi povzročala nepremost- 
ljive težave, vam za te določbe predlagamo amandma k 19. členu, s katerim 
se ob ugotovitvi izgube po zaključnem računu in do pi*ehoda na zajamčene 
osebne dohodke uvaja prehodno obdobje. Določilo tega amandmaja omogoča 
operativno izpeljavo postopka, predvidenega s tem zakonom. Ne moremo namreč 
zamižati ob dejstvu, da so nekatere izgube rezultat še neustrezno kompenziranih 
ukrepov tekoče ekonomske politike različnih družbenih in tudi državnih in- 
stitucij in to ne samo na republiškem, temveč tudi na zveznem nivoju. V takih 
primerih bi bila velika gospodarska, predvsem pa politična napaka vztrajati 
na stališčih, da mora organizacija združenega dela ob predložitvi zaključnega 
računa, po katerem izkaže nekrito izgubo v poslovanju, takoj preiti na izpla- 
čevanje zajamčenih osebnih dohodkov. V primerih objektivnih vzrokov za 
izgubo oziroma ob spoznanju o družbeni upravičenosti posamezne proizvodnje 
ali dejavnosti je za to potrebno zagotoviti določen čas, v katerem imajo organi- 
zacije združenega dela možnost izpeljati vse postopke v skladu z zakonom o 
sanaciji in prenehanju organizacij združenega dela, 'ter se na ta način izogniti 
omejevanju izplačila osebnih dohodkov na nivo zajamčenih osebnih dohodkov. 
Na drugi strani pa je to čas, v katerem se šele združujejo sredstva rezerv v 
sklade skupnih rezerv na nivoju družbenopolitičnih skupnosti, brez katerih 
ni mogoče reševati primere večjega obsega nekrite izgube. 

Poleg tega ureditev s tem amandmajem pomeni stopnjevanje ukrepov v 
primerih nekritih izgub, kar naj spodbuja organizacije združenega dela, da 
hitreje in odgovorneje pristopijo k izdelavi kvalitetnih sanacijskih programov. 
Obstajajo namreč utemeljene ocene, ki govore o tem, da se aktivnost organi- 
zacij združenega dela glede teh odgovornosti v zadnjih letih občutno slabša. 
Trimesečno časovno obdobje pa je čas, ko se z resnim in odgovornim pristopom 
da izpeljati vse potrebno za pripravo uspešnega postopka sanacije. 

Na način iz dopolnjenega 19. člena se tudi izognemo vsakemu postopku 
arbitriranja o vzrokih za izgubo s strani družbenopolitičnih skupnosti in je tako 
v ta člen vgrajen avtomatizem, ki v končni posledici prepušča odgovornost za 
prehod na zajamčene osebne dohodke samim delavcem v organizaciji združe- 
nega dela z nekrito izgubo. 

S prehodnim obdobjem treh mesecev je med drugim dan tudi čas, v kate- 
rem je mogoče izpeljati postopek odpovedovanja pravic do združenih sredstev 
za izplačevanje osebnih dohodkov nad zajamčeno višino, v vseh tistih primerih, 
ko se oceni, da v roku 3 mesecev ne bo mogoče aktivnosti na pripravo sana- 
cijskega postopka pripeljati do konca. Uspeh ali neuspeh izpeljave tega po- 
stopka, ki zahteva odločanje z referendumom, pa je najširša družbena verifi- 
kacija ocene o objektivnosti oziroma subjektivnosti razlogov za nekrito izgubo 
v določeni temeljni organizaciji združenega dela. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije celoto ureditve omejevanja izplačil 
osebnih dohodkov opira tudi na ugotovitve, predloge in sklepe, ki jih je v 
oktobru 1981 sprejela republiška Skupščina v zvezi z izgubami v gospodarstvu. 
Na te sklepe se je sklicevala tudi razprava delegatov o predlogu zakona v de- 
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lovnih telesih zbora, v katerih so se delegati zavzeli za večjo zaostritev od- 
govornosti in za sprejem predlaganih rešitev. 

Poleg že omenjenih amandmajev predlagamo še amandma k 15. členu, 
s katerim se prvotno predlagano štirikrat letno ugotavljanje minimalnih živ- 
ljenjskih stroškov iz razlogov, ki so navedeni v obrazložitvi, zožuje na dva- 
krat letno. 

Predlagamo še spremembo roka za uveljavitev zakona zaradi spremembe 
prvotno predvidenega termina tega sklica zasedanja Skupščine ter redakcijske 
amandmaje, za katere smo dobili sugestijo s strani Zakonodajno-pravne komisije 
Skupščine. 

Nadalje Izvršni svet Skupščine iz razlogov, ki jih je ugotovila Zakonodajno- 
pravna komisija Skupščine, umika svoj amandma k 17. členu. Ob tem pa ugo- 
tavlja, da so že sedaj podani utemeljeni objektivni razlogi za soglasje skup- 
ščine družbenopolitične skupnosti po prvem odstavku 20. člena glede izplačila 
akontacij v vseh organizacijah združenega dela s področja premogovništva in 
elektrogospodarstva. Utemeljitve za to stališče Izvršnega sveta so podrobno 
navedene v obrazložitvi amandmaja k 17. členu. 

V imenu Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije predlagam zboru, da 
predlog zakona skupaj s predlaganimi amandmaji sprejme. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Predlog zakona je bil objavljen v Poro- 
čevalcu št. 1. Prejeli ste tudi amandmaje Izvršnega sveta. Obveščam vas, da 
Izvršni svet ne umika amandmaja k 19. členu, tako kot je zapisano. 

Pričenjam razpravo. Prijav za razpravo ni. Želi kdo besedo? (Ne.) Če ne, 
potem prehajamo na glasovanje. 

Najprej bomo glasovali o amandmajih Izvršnega sveta, ki so razvidni iz 
njegovega dopisa z dne 18. 2. 1982, ki ste ga dobili danes na klop, in sicer k 
15. in 19. členu, skupaj z redakcijsko izboljšavo Zakonodajno-pravne komisije, 
kar je razvidno iz njenega dodatnega poročila z dne 23. 2., in k 24. členu pred- 
loga zakona. Delovna telesa soglašajo s temi amandmaji, zato predlagam, da 
hkrati glasujemo o vseh treh amandmajih. Kdor je za, naj prosim glasuje! 
(38 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (En 
delegat.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel amandmaje Izvršnega sveta. 
Dajem na glasovanje redakcijske amandmaje Izvršnega sveta, ki so raz- 

vidni iz njegovega dopisa z dne 18. 2. 1982 in sicer k 3. členu — z redakcijskim 
popravkom Zakonodajno-pravne komisije k temu členu, razvidnim iz njegovega 
dodatnega poročila z dne 23. 2. 1982 — k 11. in k 14. členu predloga zakona. 
Poročevalci delovnih teles se s tem redakcijskim popravkom strinjajo. Kdor 
je torej za amandmaje, naj prosim glasuje! (41 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel tudi te redakcijske amand- 
maje. 

Glasovali bomo še o predlogu zakona v celoti. Kdor je za, naj prosim gla- 
suje! (35 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En 
delegat.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel tudi predlog zakona. 

Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o samostojnih kulturnih delavcih. 
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Predlog zakona je Skupščini predložil Izvršni svet in za svojega predstav- 
nika določil tovariša Milana Bratca, svetovalca predsednika Republiškega ko- 
miteja za kulturo in znanost. Želite besedo? (Da.) 

Milan Bratec: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Pripravili smo poročilo, vendar ga ne bi bral. Rad bi se vam opravičil zaradi 
tolikih amandmajev, ki ste jih prejeli danes na klop, in ki so posledica spre- 
minjevalnih predlogov in mnenj Izvršnega odbora Kulturne skupnosti Slovenije, 
predlagatelj pa se je s temi mnenji seznanil šele-včeraj. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Predlog zakona je bil objavljen 
v Poročevalcu št. 2. Dobili ste tudi stališča Sveta za kulturo pri Predsedstvu 
Republiške konference SZDL, danes na klop pa ste prejeli amandmaje Izvrš- 
nega sveta in mnenje Izvršnega odbora Kulturne skupnosti Slovenije. 

Predlog zakona so -obravnavali Odbor za družbenoekonomske odnose in 
razvoj, Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem in Zakonodajno-pravna 
komisija, ki so predložili pisna poročila, komisija pa tudi dodatno poročilo. 
Poročevalci, želite besedo? (Ne.) 

Danes ste dobili na klop tudi stališča Družbenopolitičnega zbora, ki obrav- 
nava predloženi akt v skladu z 72. členom poslovnika Skupščine tako, da daje 
svoje stališče pristojnima zboroma. 

Pričenjam razpravo. Prijav za razpravo ni. Zeli kdo besedo? (Ne.) Če ne, 
potem prehajamo na glasovanje. 

Glasovali bomo o amandmajih Izvršnega sveta, ki so razvidni iz njegovega 
dopisa z dne 22. 2. 1982 in dodatnega dopisa z dne 24. 2. 1982, _ki ste jih prejeli 
danes na klop. Gre za vsebinske amandmaje k 2., 9., 18., 19., 20., 21., 22. in k 
27. členu predloga zakona in za redakcijske amandmaje k 4., 7., 8., 10., 12., 14., 
17., 21. in 25. členu predloga zakona. Se poročevalci s temi amandmaji stri- 
njate? (Da.) Ker se Zakonodajno-pravna komisija in drugi poročevalci s temi 
amandmaji strinjajo, predlagam, da bi o vseh vsebinskih amandmajih gla- 
sovali skupaj. Se s tem strinjate? (Da.) 

Dajem torej vsebinske amandmaje Izvršnega sveta na glasovanje. Kdor 
je za, naj prosim glasuje! (41 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Dva dele- 
gata.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel vsebinske amandmaje Iz- 
vršnega sveta. ^ 

Dajem na glasovanje še redakcijske amandmaje k 4., 7., 8., 10., 12., 14., 17., 
21. in k 25. členu. Kdor je za, naj prosim glasuje! (41 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel tudi redakcijske amand- 
maje Izvršnega sveta. 

Obveščam vas, da o redakcijskih popravkih Zakonodajno-pravne komisije, 
razvidnih iz njenega dodatnega poročila z dne 23. 2. 1982, k 2., 8., 23., 24. in 
k 25. členu predloga zakona ne bomo glasovali, ker gre dejansko samo za 
redakcijske izboljšave, zato zbor pooblašča Zakonodajno-pravno komisijo, da 
jih upošteva v redakciji besedila predloga zakona. 

Dajem na glasovanje še predlog zakona v celoti. Kdor je za, naj prosim 
glasuje! (44 delegatov glasuje za.) Kdo je proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da 'je zbor soglasno sprejel predlog zakona. 
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Prehajamo na 11. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o spremembi zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. 

Predlog zakona je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet in za svojo 
predstavnico določil tovarišico Ano Popovič, namestnico predsednika Repub- 
liškega komiteja za delo. Želite besedo? (Da.) 

Ana Popovič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Pri pripravi predloga zakona o spremembi zakona o pokojninskem in invalid- 
skem zavarovanju so bile v celoti upoštevane vse pripombe in predlogi, ki jih 
je ta Skupščina sprejela ob obravnavi osnutka zakona. 

Skladno s temi pripombami bo izplačevanje pokojnin urejal zakon in ne 
samoupravni akt interesne skupnosti, kot je bilo predloženo v osnutku. Prav 
tako bo novi način izplačevanja pokojnin izrecno veljal le za bodoče upoko- 
jence in ne posega v izplačevanje pokojnin tistih, ki jo že prejemajo. Razlogi, 
ki narekujejo sprejem tega zakona, so bili podrobneje razdelani in sprejeti 
brez pripomb že ob razpravi o osnutku. Gre za vprašanje medsebojne uskla- 
ditve načina zbiranja sredstev, ki jih delavci plačujejo iz osebnega dohodka 
temeljne organizacije za nazaj in njihovega izplačevanja v obliki pokojnin za 
vnaprej. 

Čeprav se predlagatelj zaveda, da s tem zakonom ne bodo doseženi veliki 
materialni učinki, pa kljub temu ne more zanemariti ugotovitve, da je tudi 
v tem eden od vzrokov motenj v finančnem poslovanju Skupnosti pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja. Ta vzrok navajajo vsa poročila o finanč- 
nem poslovanju skupnosti. V zadnjem finančnem poročilu za obdobje ja- 
nuar—november 1981 beremo: »Ker se pokojnine izplačujejo vnaprej, prispevki 
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje pa se plačujejo za nazaj, je potrebno 
imeti za normalno poslovanje skupnosti rezervna in obratna sredstva najmanj 
v višini 10®/« planiranih letnih odhodkov. 

Če padejo rezervna in obratna sredstva pod 10 %, je že ogrožena likvidnost 
skupnosti in nastane potreba po najemanju kratkoročnih bančnih kreditov.« 

Torej, neusklajenost omenjenih dveh sistemov nedvomno vpliva na motnje 
v finančnem poslovanju skupnosti. 

Uskladitev izplačevanja pokojnin z izplačevanjem osebnih dohodkov de- 
lavcev v združenem delu zahteva tudi uresničevanje pravic iz minulega dela. 
Delavec prilašča v svojem osebnem dohodku tudi del, ki je rezultat gospo- 
darjenja z njegovim in družbenim minulim delom. Ta del osebnega dohodka 
prejme delavec tudi ob izteku zadnjega meseca pred upokojitvijo. Tudi po- 
kojnina je osebna pravica upokojenca iz minulega dela, toda te pravice oziroma 
sredstev za isti mesec ista oseba ne more prilaščati dvakrat, enkrat kot de- 
lavec za nazaj, in drugič kot upokojenec za naprej. 

Poleg tega pa se pokojnina kot pravica iz minulega dela ne more izpla- 
čevati preden se z združevanjem dela delavcev na minulem delu upokojenih 
generacij ne ustvari nova vrednost. Oba sistemska razloga velevata, da izpla- 
čevanje pokojnin uskladimo z izplačevanjem osebnih dohodkov. 

Predlagatelj zakona je seznanjen z mnenjem Zveze društev upokojencev, 
ki ga je podprla tudi Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 
Res je, da je bila pokojnina za 40 let pokojninske dobe v letu 1981 le 67,34 %> 
dejanskega osebnega dohodka. Vendar je to posledica rešitev veljavnega sistema, 
po katerem se osebni dohodki iz prejšnjih let valorizirajo na raven predzadnjega 
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leta zavarovanja, ne pa zadnjega leta in ker se ne opravlja tekoča valorizacija 
pokojnin, temveč porast nominalnih osebnih dohodkov v prejšnjem letu. 

Prav gotovo se spominjate razprav glede tega vprašanja, ki so potekale 
ob osnutku novega zveznega zakona. Prav tako je res, da so tudi dolgovanja 
federacije za varstvo pravic borcev in občasno tudi republike vzroki nelikvid- 
nosti skupnosti. Predlagatelj si aktivno prizadeva, da bi zaostajanja bila čim 
krajša oziroma da bi federacija in republika poravnavali svoje obveznosti čim- 
bolj pravočasno, toda vse te in druge ugotovitve, po mnenju Izvršnega sveta, 
niso v neposredni zvezi in v neskladju s predlaganim zakonom. 

Tovarišice in tovariši delegati! Predlog tega zakona je že sprejela skup- 
ščina Skupnosti socialnega varstva. Za vašo presojo pa je pomembno tudi sta- 
lišče komisije Zveznega zbora Skupščine SFR Jugoslavije, ki pripravlja predlog 
novega zakona o temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavaro- 
vanja, po katerem je potrebno na območju vse Jugoslavije določiti izplače- 
vanje pokojnin za bodoče upokojence za nazaj. 

Z enotno ureditvijo izplačevanja pokojnin za nazaj bomo odpravili sedanjo 
neskladnost med republikami ter neskladnost med sistemom izplačevanja oseb- 
nih dohodkov in pokojnin. 

Predlog zakona je bil pripravljen že meseca januarja. Da vsi tisti, ki so že 
vložili zahtevke pri skupnosti in jim je že prenehalo delovno razmerje, ne 
bi bili prizadeti, je potrebno spremeniti rok uveljavitve tega zakona skladno 
z besedilom predloženega amandmaja. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga, da predlog zakona in pred- 
loženi amandma sprejmete. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Predlog zakona ste dobili. 
Dobili ste tudi amandma Izvršnega sveta k 2. členu. Obravnavala sta ga Odbor 
za finance in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta zboru poročala. 

Besedo ima tovariš Albin Levičnik, poročevalec odbora za finance. 

Albin Levičnik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Odbor za finance tega zbora je predlog za izdajo zakona in osnutek zakona 
podprl s pripombo, da naj velja plačilo pokojnin za nazaj le za tiste, ki se 
bodo upokojili po uveljavitvi zakona. Tako rešitev so podprli tudi zbori te 
Skupščine na sejah 25. januarja. Tega dne je zasedala tudi skupščina Skupnosti 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja Slovenije, ki je ugotovila, da obraz- 
ložitev glede finančnih učinkov ni povsem točna in da so razlogi za težave v 
likvidnosti izplačevalca pokojnin drugje. Te razloge je obravnaval Odbor za 
finance 16. tega meseca, poročilo pa ste prejeli danes. Iz navedenih razlogov, 
ki so povsem novi glede na prejšnjo obravnavo tega zakona, odbor ni zavzel 
končnega stališča do predloga zakona in prepušča delegatom, da na podlagi 
celovitega gradiva, ki ga imate pred seboj, presodite in odločite o umestnosti 
in utemeljenosti sprejetja tega zakona in s tem rešitve likvidnostnega položaja 
izplačevalca pokojnin. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Pričenjam razpravo. Besedo ima 
tovariš Stane Vrtačnik, delegat iz občine Trbovlje. 

Stane Vrtačnik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupina delegatov za delegiranje v Zbor občin je obravnavala predlog 
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zakona o spremembi zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Ob 
obravnavi omenjenega predloga zakona so se nam zastavila nekatera vpra- 
šanja, ki jih bom na kratko navedel. 

Po 2. členu predloga zakona o spremembi zakona o pokojninskem in in- 
validskem zavarovanju se izplačuje pokojnina vnaprej upravičencem, ki jim 
je bila tako izplačevana do 1. marca 1982. Menimo, da je med take upravičence 
treba šteti tudi družinske upokojence, ki jim je bila pokojnina odmerjena po 
starosti ali invalidskemu upokojencu, ki je bil upokojen že pred tem datumom, 
umrl pa je po tem dnevu. 

Predlog zakona uvaja tudi dvojnost v sistemu izplačevanja pokojnin po 
1. marcu mesečno vnaprej in mesečno nazaj. Ali se predvideva uvedba sistema 
in od kdaj naprej bo izplačevanje samo za nazaj? 

Delen prehod na izplačevanje pokojnin vsak mesec za nazaj se v predlogu 
zakona med drugim utemeljuje tudi z motnjami v financiranju poslovanja 
Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki se iz meseca v mesec 
stopnjuje. 

Iz poročila Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja v letu 
1982 je razvidno, da so znatni zaostanki v povračilu federacije in republike 
za pokojnine. Delegacija zastavlja vprašanje, kaj je bilo storjeno, da bi Skup- 
nost pokojninskega in invalidskega zavarovanja prejela sredstva, ki so v za- 
ostanku? Hvala! 

Predsednica Silva Jereb; Hvala lepa! Želi še kdo besedo? (Nihče.) 
Tukaj imamo nekaj vprašanj in poročilo našega Odbora za finance, ki vam daje 
vse možnosti svobodne odločitve in podatek Zbora združenega dela, da je skle- 
panje o predlogu zakona odložil predvsem zato, ker je Skupnost pokojninsko- 
invalidskega zavarovanja bila proti, čeprav je to neka dvojnost, ker je Skupnost 
socialnega varstva predlog zakona sprejela. 

Besedo ima tovarišica Zofka Stojanovič, predsednica skupščine Skupnosti 
socialnega varstva Slovenije. 

Zofka Stojanovič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Moram povedati, da je v postopku sprejemanja zakona sodelovala tudi 
Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki je sestavni del Skup- 
nosti socialnega varstva in ima tudi svoje delegatsko mesto v tej skupščini. In 
končno, v postopku sprejemanja tega predloga in usklajevanja v organih skup- 
nosti je bila dana tudi možnost sodelovanja delegatov Skupnosti pokojnmsko- 
invalidskega zavarovanja, da izrazijo svoje pomisleke oziroma da povedo svo- 
ja stališča. 

Ker drugačnih stališč k tako predlagani spremembi v Skupnosti socialnega 
varstva s strani Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja ni bilo, 
je skupščina Skupnosti socialnega varstva ta zakon sprejela na svoji seji v ja- 
nuarju letošnjega leta. 

Skupščina je namreč ocenila, da bi se s predlaganimi spremembami tudi to 
področje postopoma vključilo v sistem delitve osebnih dohodkov za nazaj, kot 
jih prejemajo vsi delavci v združenem delu, kajti tudi pokojnina predstavlja 
v nekem smislu osebni dohodek iz dela, čeprav je res, da je pokojnina v bistvu 
rezultat minulega dela upokojenih delavcev. Res pa je tudi, da je pri nas 
sistem združevanja sredstev za skupne potrebe, torej tudi za uresničevanje 
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pokojninskega in invalidskega zavarovanja urejeno tako, da se prispevki za te 
namene vplačujejo za nazaj ob izplačevanju osebnih dohodkov. 

Upoštevali smo tudi dejstvo, da s predlagano spremembo, ki se nanaša le 
na bodoče nove upokojence, ne bo v nobenem primeru prizadeta socialna var- 
nost upokojencev, kajti vsem upokojencem, ki danes uživajo pravice iz social- 
nega varstva oziroma iz minulega dela, to se pravi pokojnino, se bo pokojnina 
izplačevala v naprej tako kot doslej. 

Tudi dejstvo, da se pri izplačevanju pokojnin iz meseca v mesec pojavlja 
pi oblem nelikvidnosti v Skupnosti pokojninsko-invalidskega zavarovanja in 
da mora ta skupnost za tekoče izplačevanje pokojnin najemati drage bančne 
kredite po visokih obrestnih stopnjah, je prispevalo k temu, da so se delegati 
tako odločali pri sprejemanju tega zakona. Končno tudi najemanje kreditov 
s tako visokimi obrestmi povečuje potrebe dodatnih sredstev združenega dela 
za zadovoljevanje teh pravic oziroma za uresničevanje tega sistema. 

Še enkrat bi opozorila, da je skupščina Skupnosti socialnega varstva zakona 
sprejela, seveda v sodelovanju s Skupnostjo pokojninsko-invalidskega zavaro- 
vanja. Hvala lepa! 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Imamo dve možnosti: ali sprej- 
memo zakon skupaj z amandmajem Izvršnega sveta k 2. členu in se pozneje 
usklajujemo z Zborom združenega dela ali pa ga ne sprejmemo. V skladu 
z 294. členom poslovnika Skupščine SR Slovenije predlagam, da ugotovimo 
stopnjo soglasja o tem, da se sprejme predlog zakona v besedilu, kot je predlo- 
žen, z amandmajem Izvršnega sveta. To še ni glasovanje, ampak vaše mnenje! 
Kdo je torej za to, da bi predlog zakona sprejeli danes? (26 delegatov gla- 
suje za.) 

Glede na to, da je za predlog glasovalo premalo delegatov, predlagam zboru, 
da sprejme naslednji sklep: 

1. Sklepanje o predlogu zakona o spremembi zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju se odloži. 

2. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj skupaj s Skupnostjo pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja prouči potrebo po predlagani spremembi, 
zlasti glede na določbe zveznega zakona o temeljnih pravicah iz pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja. Prav tako naj prouči možnost urejanja tega vpra- 
šanja s samoupravnimi akti Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavaro- 
vanja, upoštevaje pripombe in stališča Odbora za finance našega zbora. 

3. Kolikor bo Izvršni svet ocenil, da je mogoče urediti nov sistem izpla- 
čevanja pokojnin s samoupravnimi akti omenjene skupnosti, naj umakne pred- 
loženi predlog zakona. 

Kdor je za tak sklep, naj prosim glasuje! (39 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov . 

Prehajamo na 12. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o prenehanju veljavnosti zakona o določitvi stopenj za obračunavanje amorti- 
zacije za osnovna sredstva določenih uporabnikov družbenih sredstev s pred- 
logom zakona. 

Predlog za izdajo zakona s predlogom zakona je Skupščini predložil v ob- 
ravnavo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in za svojega predstavnika določil 
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tovariša Slavka Polaniča, namestnika republiškega sekretarja za finance. Želi 
predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne.) 

Predlog za izdajo zakona s predlogom zakona ste dobili. Obravnavala^ sta 
ga Odbor za finance in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta pisno poročala. 
Želita poročevalca odbora in komisije besedo? (Ne želita.) 

Pričenjam razpravo. Prijav za razpravo ni. Zeli kdo razpravljati? (Ne.) 
Če ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in dajem predlog za izdajo 
zakona s predlogom zakona na glasovanje. Kdor je za predlog zakona, naj pro- 
sim glasuje! (43 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdrzal. 
(En delegat.) . „ . . . 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlog za izdajo zakona 
s predlogom zakona. 

Prehajamo na 13. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o pripravi in sprejetju sprememb in dopolnitev družbenega plana SR Slovenije 
za obdobje od leta 1981 do leta 1985. 

Predlog odloka je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet in za svojo 
predstavnico določil tovarišico Alenko Markič, pomočnico predsednika Republi- 
škega komiteja za družbeno planiranje. Želite besedo? (Ne.) 

Predlog odloka ste prejeli. Obravnavala sta ga Odbor za družbenoekonom- 
ske odnose in razvoj in Zakonodaj no-pravna komisija, ki sta zboru poročala. 
Želita poročevalca besedo? (Ne.) 

Danes ste na klop dobili tudi predlog stališč Družbenopolitičnega zbora, ki 
je obravnaval predloženi akt v skladu z 72. členom poslovnika Skupščine. 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Ne.) Ce ne, potem zaključujem raz- 
pravo in dajem predlog odloka na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje. 
(42 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdrzal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlog odloka, v skladu s 
stališči Družbenopolitičnega zbora. 

Prehajamo na 14. t o č k o dnevnega reda, to je na statut Slovenske 
akademije znanosti in umetnosti. 

Statut je predložila Skupščini v potrditev Slovenska akademija znanosti 
in umetnosti in za svojega predstavnika določila predsednika akademije prof. 
dr. Janeza Milčinskega. 

Predstavnik Izvršnega sveta je tovariš Milan Bratec. 
Statut ste dobili, dobili ste tudi mnenje Izvršnega sveta in predlog odloka 

o soglasju k statutu, ki naj bi ga po razpravi sprejel naš zbor. 
Statut so obravnavali Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem, Ko- 

misija za narodnosti in Zakonodajno-pravna komisija, ki so zboru poročali. 
Poročevalci, želite besedo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Nihče.) 
Če ne, potem zaključujem razpravo in dajem predlog odloka o soglasju 

k statutu na glasovanje. Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (40 de- 
legatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlog odloka. 
Glede na pripombe Komisije za narodnosti Skupščine SR Slovenije pa 

predlagam zboru, da sprejme še naslednji sklep. 
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Slovenska akademija znanosti in umetnosti naj iprouči pripombe Komisije 
*a narodnost^ Skupščine SR Slovenije ter jih, upoštevajoč določila zakona o 
bAZU, po možnosti vgradi v določbe statuta. 

za tak skleP- na-i Pasira glasuje! (42 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 15. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o uporabi kredita po sporazumu o gospodarskem in tehničnem sodelovanju pri 
graditvi in rekonstrukciji industrijskih in drugih objektov, sklenjenem 29. maja 
1981 med Zveznim izvršnim svetom Skupščine SFRJ in vlado Zveze sovjetskih 
socialističnih republik. 

Osnutek zakona je označen kot strogo zaupni akt, zato ga bomo obravnavali 
v skladu z drugim odstavkom 429. člena in drugim odstavkom 430. člena po- 
slovnika Skupščine brez navzočnosti javnosti. 

Predstavniki sredstev javnega obveščanja so lahko navzoči na seji, javnost 
pa lahko obvestijo le o tem, da je zbor obravnaval osnutek zakona in kakšen 
sklep je sprejel. 

Osnutek zakona je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ. Predstavnica naše delegacije je tovarišica Jelka Žekar, pred- 
stavnik Izvršnega sveta pa tovariš Slavko Polanič. Želita predstavnika be- 
sedo? (Ne.) 

Osnutek zakona so dobili le vodje skupin za delegata, ki se udeležuje da- 
nasnjega zasedanja. Dobili ste tudi mnenje Izvršnega sveta. 

Osnutek zakona so obravnavali Odbor za družbenoekonomske odnose in 
razvoj, Komisija za mednarodne odnose in Zakonodajno-pravna komisija, ki so 
zboru pisno poročali. Želijo poročevalci besedo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo od delegatov besedo? (Ne.) Ce ne, potem za- 
ključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Zbor občin Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku zakona o 
uporabi kredita po sporazumu o gospodarskem in tehničnem sodelovanju pri 
graditvi in rekonstrukciji industrijskih in drugih objektov, sklenjenem 29. maja 
1981 med Zveznim izvršnim svetom Skupščine SFRJ in vlado Zveze sovjetskih 
socialističnih republik. 

2. Zbor pooblašča delegacijo Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ, da v imenu Skupščine SR Slovenije da soglasje 
k predlogu tega zakona. 

Kdor je za, naj prosim glasuje! (44 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo^na 16. točko dnevnega reda, to je na dogovor o te- 
meljih dolgoročnega plana Jugoslavije za razvoj in uporabo jedrske energije 
v energetiki do leta 2000. 

Tudi ta dogovor je označen kot strogo zaupni akt in ga bomo obravnavali 
v skladu z drugim odstavkom 429. člena in drugim odstavkom 430. člena po- 
slovnika Skupščine brez navzočnosti javnosti. 

Prehajamo na 17. točko dnevnega reda, to je na volitve in ime- 
novanja. 
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Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve je predložila 
zboru v obravnavo predlog odloka o izvolitvi treh delegatov Skupščine SR Slo- 
venije v skupščino Sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospo- 
darsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin in predlog odloka o iz- 
volitvi sodnice Višjega sodišča v Ljubljani. 

Predstavnik komisije je njen član tovariš Drago Sotlar. Želite besedo? (Ne.) 
Prehajamo na predlog odloka o izvolitvi treh delegatov Skupščine SR Slo- 

venije v Skupščino Sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospo- 
darsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin. 

O predlogu odloka pričenjam razpravo. Želi kdo besedo? (Ne.) Če ne, dajem 
predlog odloka na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! (37 delegatov gla- 
suje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlog odloka. 
S tem so bili za delegate Skupščine SR Slovenije v Skupščino Sklada fede- 

racije izvoljeni tovariš Milan Krajnik, dr. Tone Krašovec in Borut Šnuderl. 
Prehajamo na predlog odloka o izvolitvi sodnice Višjega sodišča v Ljubljani. 
O predlogu odloka pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Ne.) Če ne, dajem 

predlog odloka na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! (42 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. 
S tem je bila za sodnico Višjega sodišča v Ljubljani izvoljena tovarišica 

Marija Metlika-Pavček. 

Prehajamo na 18. točko dnevnega reda, to je na predloge in 
vprašanja delegatov. 

K tej točki dnevnega reda ste dobili delegatsko vprašanje Danila Sbrizaja, 
delegata iz občine Ljubljana-Šiška. Na vprašanje bo odgovoril tovariš Ljubo 
Butinar, podsekretar za kadrovska vprašanja v Izvršnem svetu Skupščine 
SR Slovenije. 

Na to vprašanje smo dobili tudi pisne odgovore samoupravnih interesnih 
skupnosti, ki vam bodo prav tako posredovani. 

Ljubo Butinar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Na 68. seji Zbora občin Skupščine SR Slovenije, ki je bila 17. januarja, 
je delegat Danilo Sbrizaj iz občine Ljubljana-Šiška zastavil naslednje vprašanje: 

Koliko voljenih in imenovanih ter drugih oseb je zaposlenih v republiških 
samoupravnih interesnih skupnostih družbenih dejavnosti in materialne pro- 
izvodnje in kakšen je bil leta 1981 povprečen in skupen obseg osebnih dohodkov 
za te osebe? 

Na zastavljeno delegatsko vprašanje daje Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije naslednji odgovor: 

V republiških samoupravnih interesnih skupnostih je bilo po stanju 31. 12. 
1981 zaposlenih 1241 delavcev, od tega 8 voljenih, 76 imenovanih funkcionarjev 
in 1207 drugih delavcev; 154 funkcionarjev pa je nepoklicno opravljalo to 
dolžnost. 

V republiških samoupravnih interesnih skupnostih na področju družbenih 
dejavnosti je bilo zaposlenih 940 delavcev. Delo za Izobraževalno skupnost Slo- 
venije in vse posebne izobraževalne skupnosti opravlja 71 delavcev; za Kulturno 
skupnost Slovenije 24 delavcev; za Skupnost pokojninskega in invalidskega 
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zavarovanja v SR Sloveniji s 13 delovnimi enotami na področju Slovenije in 
za Skupnost starostnega zavarovanja kmetov v Sloveniji 701 delavec; za Raz- 
iskovalno skupnost in vse posebne raziskovalne skupnosti 44 delavcev; za Te- 
lesno-kulturno skupnost Slovenije 1 delavec, za Zdravstveno skupnost Slovenije, 
Skupnost socialnega varstva Slovenije, Skupnost socialnega skrbstva Slovenije, 
Skupnost otroškega varstva v skupni strokovni službi 57 delavcev in za Zvezo 
skupnosti za zaposlovanje 43 delavcev. 

V republiških samoupravnih interesnih skupnostih na področju materialne 
proizvodnje je bil zaposlen 301 delavec, od tega v Samoupravni interesni skup- 
nosti za ekonomske odnose s tujino 36 delavcev, v Samoupravni interesni skup- 
nosti elektrogospodarstva 13 delavcev, v Samoupravni interesni skupnosti za 
nafto in plin 17 delavcev, v Samoupravni interesni skupnosti za gozdarstvo 
4 delavci, v Zvezi kmetijskih zemljiških skupnosti 5 delavcev, v Samoupravni 
interesni skupnosti PTT prometa 1 delavec, v Zvezi samoupravnih interesnih 
skupnosti za varstvo pred požarom 3 delavci, v Zvezi komunalnih skupnosti 
4 delavci, v Zvezi stanovanjskih skupnosti 10 delavcev, v Zvezi vodnih skup- 
nosti 23 delavcev in v Republiški skupnosti za ceste 185 delavcev. Samoupravna 
interesna skupnost za železniški in luški promet, Zveza skupnosti za varstvo 
zraka in Samoupravna interesna skupnost za letališko dejavnost nimajo za- 
poslenih, ker zanje opravljajo strokovne naloge ustrezne delovne oziroma 
upravne organizacije. 

Povprečni neto izplačani osebni dohodek voljenih funkcionarjev, ki po- 
klicno opravljajo svojo dolžnost v republiških samoupravnih interesnih skup- 
nostih, je v letu 1981 znašal 27.981 dinarjev, imenovanih funkcionarjev 
27.005 dinarjev, drugih delavcev pa 14.111 dinarjev. Voljeni funkcionarji, ki 
nepoklicno opravljajo svojo dolžnost, pa so prejemali povprečno mesečno na- 
grado v višini 1534 dinarjev. 

Povprečni mesečni osebni dohodek v republiških samoupravnih interesnih 
skupnostih na področju družbenih dejavnosti je znašal za voljene funkcionarje, 
ki poklicno opravljajo svojo dolžnost, 27.201 dinarjev, za imenovane funkcio- 
narje 25.123 dinarjev, za druge delavce 13.552 din. Voljeni funkcionarji, ki ne- 
poklicno opravljajo svojo dolžnost, pa so prejemali mesečno nagrado v višini 
1245 din. 

Povprečni mesečni osebni dohodek v republiških samoupravnih interesnih 
skupnosti na področju materialne proizvodnje je znašal za voljene funkcionarje, 
ki poklicno opravljajo svojo dolžnost, 29.280 dinarjev, za imenovane funkcio- 
narje 28.063 dinarjev, za druge delavce 15.956 dinarjev. Voljeni funkcionarji, 
M nepoklicno opravljajo svojo dolžnost, pa so prejemali mesečno nagrado v 
višini 2957 dinarjev. 

Skupen obseg bruto sredstev za osebne dohodke funkcionarjev in drugih 
delavcev v republiških samoupravnih interesnih skupnosti je v letu 1981 znašal 
303.479,100 dinarjev, v samoupravnih interesnih skupnostih na področju druž- 
benih dejavnosti 218 milijonov 17.900 dinarjev, v samoupravnih interesnih 
skupnostih na področju materialne proizvodnje pa 85 milijonov 461.200 dinarjev. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Na vprašanje delegatov iz ob- 
čine Novo mesto bomo dobili odgovor 10. marca. 

Zeli še kdo postaviti kakšno vprašanje? (Da.) Besedo želi tovariš Janko 
Pučnik, delegat iz občine Ljubljana-Bežigrad. 
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Janko Pučnik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Naša delegacija me je pooblastila, da razširim delegatsko vprašanje, ki ga je 
zastavil naš delegat na 67. seji Zbora občin, nanj pa je na 68. seji zbora od- 
govoril tovariš Stanko Renčelj, namestnik predsednika Republiškega komiteja 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

Delegati namreč z odgovorom niso povsem zadovoljni. Predvsem nas za- 
nima koliko samoupravnih sporazumov za zagotavljanje proizvodnje hrane med 
organizacijami združenega dela je že dejansko sklenjenih? Res je, da so sicer 
organizacije združenega dela odgovorne nosilke proizvodnje in dolgoročnega 
zagotavljanja stabilne oskrbe s hrano, toda kdo in kako bdi nad njimi? 

Leto srednjeročnega obdobja je namreč že za nami, jugoslovanski družbeni 
dogovor o razvoju agroživilstva pa je še vedno v razpravi. Zdi se nam, da je 
vse to preveč prepuščeno volji in angažiranosti posameznih organizacij zdru- 
ženega dela, premalo pa je širše družbene aktivnosti, zato prosimo za obširnejši 
odgovor. 

Predsednica Silva Jereb: Vprašanje bomo poslali komiteju. Zeli še 
kdo zastaviti delegatsko vprašanje? (Ne.) 

Ker je dnevni red s tem izčrpan, zaključujem 69. sejo Zbora občin. 

(Seja zbora je bila končana ob 16.25.) 



70. seja 

(10. marca 1982) 

Predsedovala: Silva Jereb, 
predsednica Zbora občin 

Začetek seje ob 9. uri. 

Predsednica Silva Jereb: Tovarišice in tovariši delegati! Pričenjam 
70. sejo Zbora občin Skupščine SR Slovenije. 

V smislu 117. člena poslovnika Skupščine moramo na začetku vsake seje 
izvoliti Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja. Komisija 
pregleda poblastila delegatov in pripravi poročilo za zbor. V komisijo pred- 
lagam po abecednem redu občin naslednje delegate: tovariša Janeza Slabeta, 
delegata iz občine Logatec, za predsednika ter tovariša Zdravka Dolinška iz 
občine Maribor in tovarišico Ivano Radovič, delegatko iz občine Metlika, za 
člana. 

Če se s predlogom strinjate, prosim, da to potrdite z dvigom rok. Kdo je 
za? (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da so bili v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna 
vprašanja za 70. sejo Zbora občin izvoljeni: tovariš Janez Slabe za predsednika 
ter tovariš Zdravko Dolinšek in tovarišica Ivana Radovič za člana. 

Prosim komisijo, da se takoj sestane, pregleda pooblastila delegatov in 
pripravi poročilo za zbor. Vas delegate pa prosim, da ostanete na svojih mestih, 
ker bo komisija hitro opravila svoje delo. 

Če ima kdo od delegatov pripravljeno delegatsko vprašanje, pa ga še ni 
oddal, prosim, da to stori v tem času. Vprašanje bomo namreč posredovali 
Izvršnemu svetu oziroma drugim naslovnikom z željo, da nanj odgvorijo po 
možnosti že ob koncu današnje seje. 

Na današnjo sejo so bili poleg predstavnikov Izvršnega sveta povabljeni 
še predstavniki Republiške konference SZDL Slovenije, Republiškega sveta 
Zveze sindikatov Slovenije in Skupnosti slovenskih občin k vsem točkam dnev- 
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nega reda; Sodišča združenega dela SR Slovenije in Javnega tožilstva SR Slo- 
venije k 3. točki; Sveta za družbenoekonomske odnose v kmetijstvu, gozdarstvu 
in na vasi pri Predsedstvu RK SZDL Slovenije, Zadružne zveze Slovenije in 
Zveze kmetijskih zemljiških skupnosti Slovenije k 5. točki dnevnega reda. 

Seje zbora se udeležujejo: tovariš Marjan Kotar, predstavnik Predsedstva 
Republiške konference SZDL Slovenije; tovariš Ivan Godec, predstavnik Re- 
publiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije; tovariš Rudi Veselič, predstavnik 
Skupnosti slovenskih občin, tovarišica Betka Kancler-Šugman, predstavnica 
Sodišča združenega dela SR Slovenije; tovariš Mitja Deisinger, predstavnik 
Javnega tožilstva SR Slovenije, tovariš Nande Vode, predstavnik Zadružne 
zveze Slovenije in tovariš Brane Kovač, predstavnik Zveze kmetijskih zem- 
ljiških skupnosti Slovenije. 

Kot poročevalci delovnih teles zbora in Skupščine so na današnji seji 
navzoči: tovarišica Zdenka Jurančič, presednica Odbora za finance; tovariš 
Franc Zorman, član Odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj; tovariš 
Peter Plevel, član Odbora za družbenopolitični in komunalni sistem; tovariš 
Milan Gaspari, predsednik Zakonodajno-pravne komisije in poročevalec Ko- 
misije za spremljanje izvajanja zakona o združenem delu; tovariš Franjo Turk, 
predsednik Komisije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve; tovariš 
Mitja Horvat, poročevalec skupine delegatov za spremljanje uresničevanja za- 
kona o usmerjenem izobraževanju in dr. Mitja Mrgole, poročevalec skupine 
delegatov za proučitev samoupravnih sporazumov in statutov samoupravnih 
interesnih skupnosti s področja družbenih dejavnosti za območje republike. 

Kot vidim, je komisija že opravila svoje delo, zato prosim predsednika 
tovariša Slabeta, da poroča zboru! 

Janez Slabe: Tovarišice in tovariši delegati! Komisija za verifikacijo 
pooblastil in imunitetna vprašanja Zbora občin je na podlagi 117. člena po- 
slovnika Skupščine SR Slovenije pregledala pooblastila delegatov za sejo zbora 
in iz teh pooblastil ter napravljenega seznama delegatov ugotovila, da se ude- 
ležujejo današnje seje delegati vseh občin, razen delegatov iz občin: Cerknica, 
Krško in Šentjur pri Celju. 

Za eno delegatsko mesto je poslala na sejo zbora dva delegata Skupščina 
mesta Ljubljane. Delegata Alojza Fušarja je pooblastila za 5. in 12. točko dnev- 
nega reda, delegata Bojana Završnika pa za vse ostale točke dnevnega reda. 

Ob pregledu dokumentacije je komisija ugotovila, da so vsa pooblastila, 
ki so jih delegati predložili, neoporečna, zato predlaga zboru, da poročilo sprej- 
me in s tem verificira pooblastila delegatov za današnjo sejo. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Zeli o tem poročilu kdo raz- 
pravljati? (Nihče.) Potem prosimo, da z dvigom rok potrdimo poročilo Komisije 
za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja! Kdo je za? (Vsi delegati 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel poročilo Komisije za verifikacijo 
pooblastil in imunitetna vprašanja in s tem verificiral pooblastila delegatov za 
70. sejo Zbora občin. 

Hkrati ugotavljam, da je zbor sklepčen in da lahko pravno veljavno raz- 
pravlja in sklepa. 

28 
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Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na določitev dnev- 
nega reda 70. seje Zbora občin. 

Izvršni svet predlaga, da zbor obravnava 6. točko dnevnega reda, to je 
predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o upravnih 
taksah z osnutkom zakona v skladu z drugim odstavkom 260. člena poslovnika 
Skupščine, to je, da se prva in druga faza zakonodajnega postopka združita 
in da hkrati obravnavamo predlog za izdajo zakona in zakonski osnutek. De- 
lovna telesa našega zbora ta predlog Izvršnega sveta podpirajo. 

Želi kdo o tem predlogu razpravljati? (Nihče.) Potem prosim, da glasujete! 
Kdo je za? (55 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo 
vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da smo z večino glasov sprejeli predlog Izvršnega sveta. 
Izvršni svet prav tako predlaga, da zbor obravnava 7. točko dnevnega reda, 

to je predlog za izdajo zakona o spremebah in dopolnitvah zakona o zaposlo- 
vanju in zavarovanju za primer brezposelnosti z osnutkom zakona v skladu 
z drugim odstavkom 260. člena poslovnika Skupščine. Tudi ta predlog Izvršnega 
sveta podpirajo naša delovna telesa. 

Izvršni odbor Predsedstva Republiške konference pa predlaga v dopisu, 
ki ste ga dobili šele danes na klqp, da bi ti dve fazi razdružili; torej da bi danes 
obravnavali le predlog za izdajo zakona, prihodnjič pa osnutek zakona. Mislim, 
da bi bilo prav, da bi tudi predstavnik Izvršnega sveta povedal svoje mnenje 
o tem. Prosila bom tudi tovariša Kotar j a, če oceni, da je to potrebno in da tudi 
v imenu Socialistične zveze obrazloži njen predlog. 

Besedo ima tovariš France Kovač, pomočnik predsednika Republiškega 
komiteja za delo! 

France Kovač: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga, da se sprejme predlagani 
dnevni red glede obravnave predloga zakona o zaposlovanju in zavarovanju 
za primer brezposelnosti z osnutkom zakona, kot je bil predložen. Pri tem po- 
udarja, da predloga zakona ne bo predložil Skupščini SR Slovenije v obrav- 
navo, dokler ne bo doseženo soglasje o vseh spornih rešitvah v osnutku zakona. 
To utemeljuje tudi s tem, da je potrebno takoj interventno urediti posamezna 
vprašanja, ki so vsebovana v osnutku zakona. 

Predsednica Silva Jereb: Tovariš Kotar, želite morda kakšno po- 
jasnilo? (Ne.) Želi kdo od delegatov ali poročevalcev delovnih teles še kaj 
vprašati? (Ne.) 

Gre za to, da nekatere zadeve, zlasti znotraj družbenopolitičnih organizacij, 
še niso dorečene. Če bi sledili našim delovnim telesom, potem bi morali danes 
obravnavati obe fazi. Sicer pa bo Družbenopolitični zbor v okviru svoje pri- 
stojnosti tudi o tem razpravljal ob obravnavi dnevnega reda in nam dal svoja 
stališča. 

Sedaj moramo glasovati o predlogu Izvršnega sveta, da se združita obe 
fazi. Kdor je za ta predlog, naj prosim glasuje! (60 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo soglasno sprejeli predlog Izvršnega sveta. 
Izvršni svet prav tako predlaga, da z dnevnega reda današnje seje umak- 

nemo Obravnavo 4. točke, to je predlog zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o gozdovih v skladu z zadnjo alineo 210. člena poslovnika Skupščine. 
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Dopis Izvršnega sveta ste prejeli danes na klop. Izvršni svet namreč meni, 
da je k predlogu zakona toliko pripomb in predlogov, da je treba predlog za- 
kona še dopolniti. 

Želi o tem kdo razpravljati? Besedo ima tovariš Ciril Ravnak, delegat iz 
občine Celje. 

Ciril Ravnak: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Podpiramo to stališče Izvršnega sveta, vendar sprašujemo, kdaj bo prišlo do 
sprejetja zakona, ker se to odlaga že dve leti? Zahtevamo odgovor na vpra- 
šanje, kdaj bodo stvari glede tega zakona razčiščene? 

Predsednica Silva Jereb: Hvala! Predstavnika pristojnega komiteja 
trenutno ni v dvorani. Sicer pa je prav, da se dogovorimo, da boste dobili od- 
govor pri zadnji točki dnevnega reda, to so predlogi in vprašanja delegatov. 

Želi še kdo besedo? (Ne.) 
Potem umikam z dnevnega reda 4. točko dnevnega reda. 
Z dopisom z dne 2. 3. 1982 je bil dnevni red današnje seje razširjen še s 

predlogom za izdajo zakona o spremembi zakona o postopku za ustanovitev, 
združitev oziroma spremembo območja občine ter o območjih občin s predlogom 
zakona. Zakon je Skupščini predložila Skupščina občine Maribor v skladu s 
307. členom poslovnika Skupščine, to je po hitrem postopku. 

Zeli o tem predlogu Skupščine občine Maribor kdo besedo? (Ne.) Gre za 
spremembo območja dveh krajevnih skupnosti, od katerih bi se ena priklju- 
čila drugi občini. Ker pa smo pred volitvami, predlagajo, da to opravimo po 
hitrem postopku. 

Ce nihče ne želi besede, potem dajem ta predlog na glasovanje. Kdor je za, 
naj prosim glasuje! (59 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo soglasno sprejeli tudi ta predlog. 
Kot ste bili s sklicem seje zbora obveščeni, naj bi zbor obravnaval 8. točko 

dnevnega reda, to je informacijo o aktivnostih in ukrepih samoupravnih in- 
teresnih skupnosti na ravni republike v zvezi s spremljanjem planskih doku- 
mentov, v skladu s 84. členom poslovnika skupščine kot zainteresirani zbor. 

V skladu s prvim odstavkom 86. člena poslovnika skupščine mora zbor 
pred določitvijo dnevnega reda z glasovanjem odločiti, ali bo to informacijo 
obravnaval kot zainteresirani zbor. Glede na to, da je veliko pripomb na račun 
občin in občinskih samoupravnih interesnih skupnosti smo menili, da bi bilo 
prav, da se v tej zvezi proglasimo za zainteresirani zbor in da to informacijo 
obravnavamo. 

Zeli morda o tem kdo razpravljati? (Nihče.) Potem prosim, da glasujete. 
Kdor je za ta predlog, naj prosim glasuje! (61 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog, da obravnava to infor- 
macijo kot zainteresirani zbor. 

Tako smo opravili vso predhodno razpravo v zvezi z določitvijo dnevnega 
reda, zato predlagam za današnjo sejo naslednji dnevni red: 

1. določitev dnevnega reda 70. seje Zbora občin; 
2. odobritev zapisnika 69. seje Zbora občin; 
3. varstvo samoupravnih pravic; 
28* 
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4. uresničevanje zakona s področja kmetijstva; 
5. informacije o aktivnostih in ukrepih samoupravnih interesnih skupnosti 

na ravni republike v zvezi s sprejemanjem planskih dokumentov; 
6. predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlo- 

vanju in zavarovanju za primer brezposelnosti z osnutkom zakona; 
7. predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uprav- 

nih taksah z osnutkom zakona; 
8. predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o postopku za ustanovitev, 

združitev oziroma spremembo območja občine ter o območjih občin s pred- 
logom zakona; 

9. osnutek dogovora socialističnih republik in socialističnih avtonomnih 
pokrajin o skupnih temeljih izobraževanja ter izpopolnjevanja kadrov za delo 
na področju vzgoje in izobraževanja; 

10. informacija o preskrbljenosti tržišča s proizvodi široke potrošnje s 
posebnim poudarkom na proizvodih vsakodnevne rabe v letu 1982; 

11. samoupravni sporazum o ustanovitvi Zdravstvene skupnosti Slovenije 
in statut te skupnosti; 

12. samoupravni sporazum o ustanovitvi Skupnosti socialnega skrbstva 
Slovenije in statut te skupnosti; 

13. samoupravni sporazum o ustanovitvi Skupnosti otroškega varstva Slo- 
venije in statut te skupnosti; 

14. statut Skupnosti starostnega zavarovanja kmetov v SR Sloveniji; 
15. volitve in imenovanja; 
16. predlogi in vprašanja delegatov. 
Zeli o predlaganem dnevnem redu kdo razpravljati? (Nihče.) Potem prosim, 

da glasujete. Kdor je za predlagani dnevni red, naj prosim glasuje! (60 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo soglasno sprejeli tak dnevni red, kot sem ga predlagala. 
Preden preidemo na obravnavo posameznih točk dnevnega reda, vas ob- 

veščam, da bomo z delegati Zbora združenega dela in Družbenopolitičnega zbora 
na skupnem zasedanju poslušali uvodno obrazložitev k 10. točki dnevnega reda, 
to je k informaciji o preskrbljenosti tržišča s proizvodi široke potrošnje s po- 
sebnim poudarkom na proizvodih vsakodnevne rabe v letu 1982. Uvodno obraz- 
ložitev bo dal tovariš Alojz Klemenčič, član Izvršnega sveta in predsednik Re- 
publiškega komiteja za tržišče in splošne gospodarske zadeve. Skupno zase- 
danje bo po dogovoru med predsedniki zborov vodil predsednik Zbora zdru- 
ženega dela tovariš Emil Tomažič. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na odobritev za- 
pisnika 69. seje Zbora občin. 

Osnutek zapisnika 69. seje zbora ste dobili. Ima morda kdo k zapisniku 
kakšen popravek ali pripombo? (Nihče.) Potem dajem osnutek zapisnika na 
glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! (60 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno odobril zapisnik 69. seje. 
Sedaj vas prosim, da gremo skupaj v veliko dvorano, kjer bomo opravili 

skupno zasedanje. 

(Seja zbora je bila prekinjena ob 9.25 in se je nadaljevala ob 10.20.) 
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Predsednica Silva Jereb: Nadaljujemo sejo. Najprej bi vam rada 
povedala, da se je naše število povečalo za 3 delegate. Prišli so še delegati iz 
občin Krško, Šentjur pri Celju in Cerknica. Tako nas je sedaj skupaj 62. 

Rada bi še vprašala tovariša iz Celja, ali želi podrobnejši odgovor na vpra- 
šanje, kdaj bomo dobili predlog zakona o gozdovih? Predsednik komiteja nas je 
namreč opozoril, da je to napisano v dopisu, ki ste ga tudi vi prejeli, da bo to 
v drugem trimesečju letošnjega leta. Rada bi vedela, ali želite v tej zvezi dobiti 
še kakšne posebne podatke? (Ne.) 

Predlagam, da preidemo na 3. točko dnevnega reda, to je na var- 
stvo samoupravnih pravic. 

Informacijo o varstvu samoupravnih pravic je Skupščini predložila v ob- 
ravnavo Komisija za družbeno nadzorstvo Skupščine SR Slovenije skupaj z 
družbenim pravobranilcem samoupravljanja SR Slovenije. 

Predstavnici predlagateljev sta tovarišica Tilka Blaha, podpredsednica Ko- 
misije za družbeno nadzorstvo in tovarišica Marija Struna, pomočnica druž- 
benega pravobranilca samoupravljanja SR Slovenije. Besedo ima tovarišica 
Tilka Blaha! 

Tilka Blaha: Tovarišice in tovariši delegati! Naša komisija je pripra- 
vila skupen uvod k razpravi o informaciji za vse tri zbore. Informacijo o var- 
stvu samoupravnih pravic sta predložila v obravnavo družbeni pravobranilec 
samoupravljanja SR Slovenije in Komisija za družbeno nadzorstvo Skupščine 
SR Slovenije. 

Gradivo temelji predvsem na izkušnjah in ugotovitvah družbenega pravo- 
branilca samoupravljanja SR Slovenije in nekaterih drugih organov, ki so po 
ustavi in zakonu posebej zadolženi za varstvo socialističnih samoupravnih od- 
nosov. Pobuda za širšo obravnavo varstva samoupravnih odnosov združenih 
delavcev je nastala v okviru Republiške konference SZDL Slovenije ob ob- 
ravnavi programa Skupščine za leto 1981. Po pismu Predsedstva SFRJ lani 
poleti pa je v Skupščini SR Slovenije po obravnavi uresničevanja resolucije 
o družbenoekonomskem razvoju za tekoče leto sledila poglobljena obravnava 
posameznih sklopov najbolj izpostavljenih vprašanj, kot so: investicijska po- 
litika, izgube v gospodarstvu, in drugo. To je odmaknilo obravnavo varstva 
samoupravnih pravic, saj so bili posamezni deli te problematike podrobno 
obravnavani vse drugo polletje lanskega leta. 

Skupščina SR Slovenije je bila v tem obdobju tudi intenzivno angažirana 
v funkciji družbenega nadzora, saj so bila obravnavana nekatera posebna vpra- 
šanja, na podlagi poročil različnih družbenih dejavnikov. Tako je za opredelitev 
vsebine predložene informacije ostalo še nekaj spletov vprašanj iz celovitega 
obsega samoupravnih pravic, ki se uresničujejo v združenem delu. Tem vpra- 
šanjem smo skušali slediti z informacijo in jih obdelati s tisto stopnjo posplo- 
šenih ugotovitev, prikazov, tendenc razvoja in gibanj, ki so na podlagi kon- 
kretnih obravnav in ugotovitev bila zabeležena zadnja tri leta pri delu organov 
in organizacij, ki so sodelovale pri oblikovanju informacije. Zato informacija 
nima namena prikazovati celovito stanje v procesu samoupravnega urejanja 
družbenoekonomskih in družbenih vprašanj ter odnosov. 

Posebej velja opozoriti na dejstvo, da iz dela teh organov ni mogoče obli- 
kovati celovite ocene vseh rezultatov skupnega družbenega razvoja, ki so v 
celoti brez dvoma veliki, kljub nekaterim težavam, oviram in slabostim, ki smo 
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jim priče. To tudi ni bila naloga te informacije, ki jo bomo danes obravnavali. 
Na to opozarjamo že v samem uvodu, ker je bilo v razpravah od objave in- 
formacije do sej zborov nekajkrat rečeno, da bi bralcu lahko ostal vtis, kot 
da v razvoju socialističnih samoupravnih odnosov prevladujejo težave, slabosti 
in napake. Tega informacija seveda ni želela povzročiti. Vendar menimo, da 
nam kar se da realen vpogled v stanje odnosov pri načrtovanju samoupravnih 
in družbenopolitičnih aktivnosti ter za odpravljanje in preseganje spoznanih 
slabosti lahko veliko bolj koristi, kot pa prikrivanje slabosti in stranpoti, ki 
smo jih dalj časa ugotavljali in spoznavali in o katerih pravzaprav že dalj časa 
govorimo; premalo učinkovito pa jih. odpravljamo in presegamo z boljšimi in 
naprednejšimi rešitvami. 

Ta trditev seveda ne velja povsod in nasploh, saj so vse pogostejši primeri 
resnega odnosa do različnih pobud, predlogov in ukrepov, posebno v organi- 
zacijah združenega dela, ki naj bi hitreje vračali skaljene odnose na različnih 
področjih družbenega dela v normalne, to je ustavne, zakonite in samoupravne 
okvire. Te pa smo spoznali in zavestno sprejeli kot edino alternativo za obvla- 
dovanje in izhod iz sedanjih gospodarskih težav, kot edino pot za množično 
mobilizacijo vseh družbenih sil za dolgoročno gospodarsko stabilizacijo in druž- 
beno stabilnost, kot pot za popolnejše obvladovanje pogojev in rezultatov dela 
združenih delavcev. 

Druga splošna pripomba, ki smo jo zabeležili v dosedanjih razpravah, je 
v tem, da se informacija preveč zadržuje na ravni temeljnih samoupravnih 
organizacij, da pretežno opozarja, kritizira oziroma obravnava odnose »spodaj«, 
premalo pa da je kritična glede ravnanj na širših oziroma »višjih« ravneh druž- 
bene organiziranosti, ki je objektivno pogojena z družbeno delitvijo dela. Na 
prvi pogled se zdi ta očitek informaciji upravičen, vendar ni v celoti sprejem- 
ljiv. Po obsegu ugotovitev in prikazov informacija res ostaja pretežno na te- 
meljni ravni, kjer se samoupravni odnosi, pravice in odgovornosti vsakodnevno 
praktično gradijo, uresničujejo in dopolnjujejo. Vendar prav iz teh temeljnih 
celic družbe raste vsa širša organiziranost in družbena nadgradnja, na katero 
konkretno in z vso svojo močjo vpliva prav raven razvitosti samoupravnih od- 
nosov v temeljnih celicah. S tem seveda nočemo trditi, da je ta vpliv v celoti 
in popolnoma že uveljavljen in uresničen. Vendar so norme in pravila urejanja 
skupnih družbenih vprašanj postavljena prav na to temeljno raven. 

Širše in globlje nam te trditve dokazujejo tudi analize in ocene uresniče- 
vanja delegatskega sistema in odnosov, ki smo jih skupaj z družbenopolitičnimi 
organizacijami opravili zadnja leta. Slabosti in nedoslednosti pri uresničevanju 
vsebine teh odnosov in poti tu ne bi ponavljali, vendar velja opozoriti na 
spoznanje, da so uresničeni delegatski odnosi in njihova polna družbenoekonom- 
ska in družbenopolitična vsebina pomemben pogoj za uspešnejše obvladovanje 
razmer in protislovij. Vpliv in moč konkretnih interesov, odnosov, stanj, težav 
in poti za njihovo obvladovanje so družbeno premalo izrabljene rezerve v volji 
in hotenjih, ki v ljudeh objektivno so. Ni namreč mogoče verjeti, da so ljudje 
za slabše od včerajšnjega, ko pa so jim pred očmi hotenja in možnosti za boljše 
od današnjega. To je seveda dosegljivo le z boljšim delom posameznika, sku- 
pine, kolektiva in vseh členov skupnosti samoupravljalcev. V tem vidimo spod- 
budnost informacije, za katere ie bilo večkrat ocenjeno, da lahko v njej vsak, 
če to želi in hoče, najde spodbude za oceno stanja v lastnem okolju in podlage 
za razmišljanja o boljših rešitvah, za postopno spreminjanje stanja, ki bo sklad- 
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nejše s temelji družbenoekonomskega in družbenopolitičnega sistema sociali- 
stičnega samoupravljanja. 

V dosedanjih razpravah je bilo nekaj pobud in predlogov, da bi posamezna 
pereča vprašanja v informaciji širše in temeljiteje obdelali, da bi jo širili z no- 
vimi področji družbenega dela. Težnja teh predlogov je, da bi celoviteje zajeli 
vse tokove, v katerih se giblje dohodek kot družbenoekonomska kategorija in 
merilo uspešnosti dela. Ocenjujemo, da je izbrani pristop primeren kot začetek 
širše, celovitejše ter v bodoče stalnejše prakse skupščin družbenopolitičnih skup- 
nosti, ki se bodo lahko kot najvišji organi oblasti in organi samoupravljanja 
ukvarjale s funkcijo družbenega nadzora. Prav nobene ovire namreč ni, da 
se tudi druga bolj ali manj zaokrožena področja družbenega dela ne bi obrav- 
navala podobno kot v tej informaciji. Zato bi veljalo pri načrtovanju dela 
skupščin in njihovih organov z začetim delom nadaljevati. S tem bi se lahko 
zvrstila vsa družbena vprašanja, ki so pomembna za urejanje samoupravnih 
odnosov v združenem delu. 

Želimo reagirati še na eno pripombo, namreč, da bi konkretizirali možne 
rešitve pri vprašanjih, ki so v informaciji kritično osvetljena. Ta pripomba je 
nedvomno dobronamerna. Vendar pa se ob tem vsiljuje vprašanje, ali je možno 
ob skupni družbeni oceni, da je velika večina sistemskih okvirov za organizi- 
ranje in delovanje nosilcev gospodarjenja zakonsko zaokrožena, iskati posebej, 
izven ustave, zakona o združenem delu in drugih sistemskih predpisov neke 
nove rešitve, ki bi morda pomenile krajše ali drugačne poti do skupnih druž- 
benih ciljev, kot so samoupravno začrtane. Med temi je prav gotovo v ospredju 
samoupravno združevanje dela in sredstev, gospodarnost in skupni napredek, 
skratka stabilizacija. 

S tem seveda nočemo trditi, da urejanje določenih odnosov ne ovira, na 
primer, dejstvo, da še nimamo zakona o razširjeni reprodukciji in minulem delu, 
da nismo v celoti dogradili nekaterih drugih pomembnih skupnih družbenih 
norm, na primer, na področju deviznega sistema, kreditno-monetarnega sistema 
in še na nekaterih drugih. Za potrebe prakse nam manjkajo tudi zavestno spre- 
jeta splošna pravila ravnanja, na primer, pri urejanju odnosov svobodne me- 
njave dela, pri družbenem dogovarjanju in samoupravnem sporazumevanju, 
združevanju dela in sredstev, dohodkovnem povezovanju, planiranju itd. Samo- 
upravljanje žal še mnogokje pomeni predvsem pravice, še ne v celoti in hkrati 
pa tudi dolžnosti in odgovornosti. Verjetno se tudi zaradi tega še vedno raje 
podvržemo pri razsojanju o spornih odnosih državnemu organu, kot da bi spore 
in nesoglasja iz samoupravnih odnosov najprej poskušali urejati samoupravno. 

Poskus odgovora oziroma k-omentarja k tej načelni pripombi nikakor ne 
gre jemati kot beg od resnice ali izmikanje. Jemati ga je treba bolj kot 
opozorilo, da je za urejanje odnosov ter varstvo samoupravnih pravic zdru- 
ženih delavcev večina temeljnih pogojev vendarle že pri njih samih. Za njihovo 
polno uveljavljanje je seveda potrebno tudi več ustvarjalnega poguma, manj 
oportunizma in popuščanja, kar pogosto omogoča, da ob dobrih in naprednih 
zamislih životari vrsta ostankov preteklih in preživelih odnosov in ravnanj. 

Hitrejše premagovanje ovir in vračanje v skupni družbeni tok tudi že 
mrtvih rokavov in morebitnih stranskih tokov je spoznana nujnost in aktualna 
družbena naloga, ki jo bomo uspešno uresničevali združeni in z močno voljo 
v bitki z napakami, katerih spoznanje je predpogoj za njihovo odpravljanje. 
Seveda pa so tako usmerjeni napori nujni na vseh ravneh samoupravnega ure- 
janja družbenih vprašanj. 
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Tovarišice in tovariši! V nadaljevanju želim opozoriti še na nekatera vpra- 
šanja, ki so bila v dosedanjih razpravah v skupščinskih odborih posebej poudar- 
jena. Samoupravna organiziranost združenega dela po ustavi in zakonu o zdru- 
ženem delu je praktično zaključena. Temeljne organizacije se odslej organizirajo 
le v tistih okoljih, kjer prihaja do novih proizvodnih programov ali novih objek- 
tov ter tam, kjer je praksa pokazala, da se temeljne organizacije združenega 
dela niso organizirale v skladu z zakonom o združenem delu. 

Na ta način so združeni delavci v temeljnih organizacijah združenega dela 
dejansko dobili možnost upravljanja z dohodkom in že obvladujejo dohodek na 
ravni temeljne organizacije, predvsem na področju enostavne reprodukcije. Dru- 
gačno pa je stanje glede uveljavljanja družbenoekonomskih odnosov na temelju 
dohodkovnih odnosov v združnem delu, tako na nivoju temeljnih organizacij 
in delovnih organizacij kot tudi v drugih oblikah združevanja dela in sredstev. 
Tu še vedno prevladujejo kupoprodajni in kreditni odnosi. Zato še nismo do- 
segli ustrezne stopnje samoupravne integracije družbenih sredstev, kar po eni 
strani onemogoča delavcem dejansko odločanje in celovito obvladovanje družbe- 
ne reprodukcije, po drugi strani pa, posebno v težjih gospodarskih razmerah, 
omogoča razreševanje posameznih problemov na star administrativen način, uve- 
ljavljanje skupinsko-lastniškega obnašanja, lokalnih partikularizmov in drugih 
negativnih teženj, ki zmanjšujejo gospodarsko učinkovitost družbenih sredstev 
in objektivno zavirajo hitrejše doseganje stabilizacijskih ciljev na samoupra- 
ven način. 

Iz teh razlogov predložena informacija predvsem opozarja na nekatere vi- 
dike uresničevanja pravice dela z družbenimi sredstvi, da bi lahko organizi- 
rani delavci hitreje presegali sedanja protislovja in sami dosegali večje gospo- 
darske učinke in pri tem onemogočali odtujevanja dohodka tudi v tistem delu, 
ki ga namenjajo za skupne in splošne potrebe. Srečujemo se z deformacijami 
ustavne in zakonske vloge temeljne organizacije združenega dela in delovne 
organizacije, ko še ni v celoti odpravljena miselnost, prisotna ne samo v praksi, 
pač pa tudi v teoriji, ki vztraja na podjetništvu. Ta se izraža v obliki vztrajanja 
na elementih klasičnih civilno-pravnih razmerij ali na ostankih državno-last- 
niških odnosov. Zaradi take miselnosti se uveljavljajo skupinsko-lastniške tež- 
nje, ki ovirajo uveljavljanje samoupravnih odnosov med temeljnimi organiza- 
cijami združenega dela in delovnimi organizacijami. To tudi onesposablja delov- 
no organizacijo kot poslovni subjekt na tržišču, povečuje administrativna opra- 
vila na vseh nivojih, zavira hitrejše obračanje družbenih sredstev in onemogoča 
delavcem v temeljnih organizacijah združenega dela sprejemanje kvalitetnih 
skupnih planov na kriterijih poslovne uspešnosti in v pogojih ekonomske vza- 
jemnosti in solidarnosti. Tak konzervativen in z ustavo neusklajen odnos se 
pojavlja tudi pri tistih subjektih izven združenega dela, ki ne upoštevajo bistva 
delovne in sestavljenih organizacij združenega dela in kjer obravnavajo temelj- 
no organizacijo kot poslovno-tržni subjekt mimo delovne organizacije in se- 
stavljene organizacije združenega dela. 

V informaciji so navedena tudi nekatera vprašanja oziroma vidiki uresni- 
čevanja samoupravljanja. Posebej je treba poudariti, da prihaja večkrat do 
nerazumevanja bistva samoupravljanja, ki je vtem, da delavci dejansko odločajo 
o presežni vrednosti, torej o pridobivanju in razporejanju dohodka. Na tem 
področju še nimamo dovolj razčiščenih pojmov glede tega, da tudi v naši družbi 
obstaja delitev dela, kar pomeni, da je bistvo samoupravljanja v sprejemanju 
samoupravnih odločitev in v odločitvah delavskih svetov, ne pa v arbitriranju 



70. seja 441 

o strokovnih zadevah. Se vedno se dogaja, da se delavcem in njihovim samo- 
upravnim organom predlagajo v sprejem nekvalitetni samjoupravni splošni 
akti ter da so uvrščene na seje delavskih svetov zadeve, za katere se ne ve, kdo 
jih je pripravil, kdo stoji za njimi s strokovno in poslovodno odgovornostjo in 
kakšne bodo ekonomske posledice sprejetih odločitev. 

Velike izgube v nekaterih organizacijah združenega dela niso samo posle- 
dica spremenjenih gospodarskih razmer, ampak v veliki meri tudi posledica 
sprejemanja investicijskih odločitev mimo delavcev. Menimo, da nas to mora 
strezniti in da moramo razmejiti strokovno, poslovodno in samoupravno odlo- 
čanje ter onemogočiti delovanje neformalnih skupin. V nasprotnem primeru ni 
mogoče niti ugotavljati niti sankcionirati odgovornosti. 

Gospodarsko in sploh družbeno življenje je zelo dinamično. Hipertrofija 
pravnih norm, ki se pogosto odmikajo od splošnosti in prehajajo v podrobnosti, 
večkrat v že kazuistično normiranje, zaviralno delujejo pri urejanju gospodar- 
skega življenja. Pogosto so potrebni mnogi formalni postopki, evidence in po- 
dobno, namesto da bi življenjsko izhajali iz gospodarskih nujnosti. Uveljaviti 
bo treba tudi pravila samoupravne socialistične morale, ki bodo lahko v mar- 
sičem nadomestila prisilne pravne norme, saj so načela morale tudi pravno 
obvezujoča. 

Vse bolj se pojavlja liberalizem pri razlagi in izvajanju samoupravne za- 
konodaje, kar ima za posledico tudi nepopolne, ohlapne in nekvalitetne samo- 
upravne akte. Tudi planski akti in iz njih izvirajoče obveznosti se večkrat 
ne izvajajo. V pravni praksi se tudi uveljavlja napačno mnenje, da so spo- 
razumi manj obvezujoči kot pogodbe. To se pojavlja kljub temu, da ustava 
in zakonski predpisi sploh onemogočajo enostransko razdrtje planskih in samo- 
upravnih obveznosti. V skladu s pravnim sistemom je mogoče uveljavljati tako 
materialno kot samoupravno in družbenopolitično odgovornost. Kljub temu pa 
se pojavlja mnenje, da se odgovornost ne izvaja, ker v samoupravnih splošnih 
aktih ni določb o sankcijah. Res je, da je treba tudi te izpopolnjevati, vendar 
v tem ni bistvo problema. Gre za to, da ni vselej politične volje in odločnosti, 
da bi odgovornost, ki je že zakonsko in samoupravno predpisana, tudi kon- 
kretno izvajali. 

Ni prav, da se različni interesi prehitro politizirajo in se zato sporna raz- 
merja ne razrešujejo po samoupravno-pravni poti. Zato arbitraže v združenem 
delu niso aktivne. Gospodarski spori so redki, prav tako so redki tudi spori iz 
samoupravnih družbenoekonomskih razmerij pri sodiščih združenega dela. V 
informaciji so navedeni nekateri konkretni problemi ne zato, da bi izvajali 
sankcije, pač pa zato, da lahko hitreje uveljavljamo nove družbenoekonomske 
odnose. Teh pa ne bomo dosegli samo z anonimnim in splošnim navajanjem 
problemov in pojavov, temveč le s konkretno identifikacijo tako pozitivnih kot 
negativnih primerov in pojavov. 

Vse več je organizacij združenega dela, kjer so delavci v praksi že uveljavili 
dohodkovne odnose. To dokazuje, da je vendarle možno uspešno uresničevati 
temeljne usmeritve zakona o združenem delu in da tako uresničevanje lahko 
daje tako samoupravne kot ekonomske rezultate. Primeri iz Save, Kartonažne 
tovarne, Novolesa, Železarne Ravne in drugih, katerih pozitivne izkušnje po- 
vzemajo tudi druge organizacije, terjajo hitrejšo in bolj organizirano izmenjavo 
izkušenj, kot tudi aplikativno, znanstveno in strokovno delo ter organizirano 
pomoč organizacijam združenega dela. Na tem področju smo še vse premalo 
organizirani. Premalo je kvalitetne strokovne pomoči, zato se ta dejavnost 
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večkrat izrodi v nekvalitetno komercializacijo. Nujno je, da se na tem področju 
pristojni družbeni dejavniki kvalitetneje organizirajo, da pride do ustrezne 
delitve dela in kadar je to potrebno oziroma koristno, tudi do družbene veri- 
fikacije predlaganih rešitev. 

Ob tem je potrebno ugotoviti, da je praksa že izoblikovala in poglobila za- 
konske kriterije za organiziranje temeljnih organizacij združenega dela, de- 
lovnih organizacij .in drugih oblik združevanja dela in sredstev. Potrebno je, 
da pristojni družbeni dejavniki začno na tem področju organizirano, ne samo 
analizirati, pač pa tudi na osnovi prakse in specifike v posameznih dejavnostih 
pripravljati podrobnejše osnove in merila za organiziranje temeljnih organi- 
zacij združenega dela, delovnih organizacij, sestavljenih organizacij in tako 
dalje. Na tej podlagi bi lahko združeni delavci uveljavljali in presojali družbeno- 
ekonomsko upravičenost samoupravnih integracij. Za izvršitev teh in drugih 
nalog se je potrebno konkretneje dogovoriti, zadolžiti nosilce in spremljati izva- 
janje dogovorjenih nalog. S tem delom smo že pričeli, saj v elektrogospodarstvu, 
cestnem gospodarstvu in gradbeništvu medsebojne odnose na takšen način že 
urejajo. 

Tudi navajanje konkretnih primerov, kjer prihaja do gospodarskih težav, 
skupinsko-lastniškega obnašanja in drugih negativnih pojavov, ndma namena 
zgolj obsojati, pač pa predvsem opozoriti, da po starem ne gre več naprej. 
Bistvene gospodarske odločitve morajo sprejemati delavci. Delavski sveti se 
ne morejo več zlorabljati za potrjevanje drugje sprejetih odločitev. V dele- 
gatskih skupščinah ni mogoče samo na splošno obravnavati problemov in po- 
javov, ampak je treba biti konkreten. Nemogoče je tudi, da so posamezna ožja 
telesa filter za presojo, kaj sme iti na delegatsko skupščino. O tem lahko pre- 
sodi le delegatska skupščina sama. Razprave v delegatskih skupščinah in orga- 
nih upravljanja ter njihove usmeritve morajo biti bolj kot doslej usmeritev za 
učinkovitejše ter konkretno delo organov družbenega nadzora. 

Ob ocenjevanju uresničevanja posameznih zakonov bi morali ugotavljati 
vzroke, zakaj se zakoni ne uresničujejo, preden bi predlagali spremembe. Raz- 
viti je potrebno širšo in poglobljeno družbenopolitično aktivnost v smeri raz- 
reševanja bistvenih problemov ter z ustrezno družbeno in strokovno po- 
močjo omogočiti samoupravljalcem hitrejše uveljavljanje socialističnih samo- 
upravnih odnosov. 

Tovarišice in tovariši! Informacija o varstvu samoupravnih pravic je pri- 
pravljena predvsem kot spodbuda za nadaljnje razprave, analize in ugotavljanje 
stanja tako v temeljnih samoupravnih celicah kot njihovih oblikah združevanja, 
občinah in republikah. Marsikatera ugotovitev informacije sega tudi v jugo- 
slovanski prostor. Rezultat razprav, ocen, analiz in ugotovitev naj bi bila kar 
najširša, trajna in stalna ter skupna aktivnost vseh samoupravnih, družbenih in 
družbenopolitičnih dejavnikov, vključno z delegacijami in delegati na vseh 
točkah oblikovanja, izražanja in usklajevanja interesov ter sprejemanja skup- 
nih družbenih odločitev za hitrejše spreminjanje sedanjega stanja povsod tam, 
kjer to še ni zadovoljivo urejeno ali v celoti skladno s položajem človeka v sa- 
moupravni družbi. 

Pri dosedanjih obravnavah informacije v delovnih telesih zborov in Skup- 
ščine SR Slovenije, organih Predsedstva SR Slovenije, Republiške konference 
SZDL Slovenije, Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije in v Izvršnem 
svetu Skupščine SR Slovenije je bilo izrečenih precej mnenj, ocen in dopolnil, 
ki naj bi jih vsebinsko povezali in skupaj z razpravo na sejah zborov in danes 
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sprejetimi sklepi objavili v Poročevalcu. To bi predstavljalo kvalitetno dopol- 
nitev informacije in še razširilo možnosti za konkretne aktivnosti. Prenekatera 
ugotovitev iz razprav je namreč taka, da odpira nove vidike in poglede na raz- 
mere, zato bi jo le težko vgradili v sedanje besedilo brez škode za njihovo vse- 
bino. Zato predlagamo, da jih povzamemo kot vsebinsko dopolnilo k informaciji. 

Tako dopolnjeno gradivo bi skupaj z današnjimi razpravami in sklepi zbo- 
rov lahko predstavljalo spodbudo za ravnanje in delovanje vseh nosilcev pra- 
vic in odgovornosti pri razvijanju in varovanju socialističnih samoupravnih 
odnosov. Z objavo dodatnih gradiv in sklepov v Poročevalcu pa bo tako dopol- 
njena informacija prišla do delegacij temeljnih samoupravnih organizacij in 
skupnosti ter vseh drugih družbenih subjektov, ki jim je informacija namenjena 
in katerih aktivnost terja. Vsebina pripomb, dopolnil in predlogov v razpravah 
praktično pomeni sestavino sklepov, v katerih so naloge in njihovi nosilci okvir- 
no določeni in znani ter pozvani k aktivnostim za izboljšanje razmer na pod- 
ročjih, za katera so zadolženi. Zato predlagamo, da po razpravi zbor sprejme 
predlagane sklepe. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Predstavnika Izvršnega sveta 
pri tej točki sta tovariš France Kovač, pomočnik predsednika Republiškega ko- 
miteja za delo in tovariš Franci Grad, pomočnik predsednika Republiškega 
komiteja za zakonodajo. Želita besedo? (Ne.) 

Informacija je bila objavljena v Poročevalcu št. 4. Danes na klop ste dobili 
tudi stališča, mnenja in predloge Sveta za družbenopolitični sistem pri Predsed- 
stvu Republiške konference SZDL Slovenije in mnenje Izvršnega sveta. 

Informacijo so obravnavali Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem, 
Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj, Komisija za spremljanje ures- 
ničevanja zakona o združenem delu in Zakonodajno-pravna komisija, ki so 
zboru pisno poročali. Želite poročevalci besedo? (Ne.) 

Preden bi pričeli razpravo, bi vas rada opozorila, da ste prejeli predlog 
sklepa k tej točki dnevnega reda. Komisija za družbeno nadzorstvo bo razpravo 
spremljala in po končani razpravi bomo to točko dnevnega reda prekinili, da 
bo lahko komisija, če bo ocenila, da je to potrebno, predlog še dopolnila. 

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Bojan Zavašnik, delegat mesta 
Ljubljane! 

■< 
Bojan Zavašnik: Tovarišice in tovariši delegati! Prve razprave o in- 

formaciji o varstvu samoupravnih pravic, ki smo jih imeli v Ljubljani, so vse- 
kakor pokazale, da je treba družbenoekonomski položaj delavca v združenem 
delu nenehno razčlenjevati, ocenjevati in nadalje krepiti. V teh razpravah je bilo 
v ospredje postavljeno vprašanje, kako se danes v družbeni praksi uveljavlja 
ustavno opredeljena vloga temeljne organizacije združenega dela in delovne 
organizacije. 

Iz številnih analiz in ocen delovanja temeljnih organizacij združenega dela, 
ki so jih napravile družbenopolitične organizacije ter skupščine občin in mesta, 
lahko povzamemo, da smo samoupravni organiziranosti delavcev v temeljni in 
delovni organizaciji posvečali premalo pozornosti. Formalno-pravno so sicer 
temeljne organizacije več ali manj izdelane in urejene, toda v družbenoekonom- 
skem pogledu dokaj zaostajajo. Redki so primeri, da bi se temeljne organizacije 
glede na razvoj delovne organizacije in v prizadevanjih za večji dohodek in 
izvoz ustrezno tehnološko"in samoupravno preoblikovale. Včasih se zdi, da imajo 
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nekatere poslovodne in strokovne strukture pred leti ustanovljene temeljne 
organizacije za nekaj stalnega, skoraj nedotakljivega. Zato v delovnih organi- 
zacijah razmeroma počasi potekajo procesi združevanja dela in sredstev in raz- 
merja med temeljnimi organizacijami na podlagi skupnega prihodka in dohodka. 
Pomanjkljivosti in izkrivljanja v samoupravni organiziranosti in dohodkovnih 
odnosih v temeljnih organizacijah združenega dela in delovnih organizacijah 
neodložljivo zahtevajo, da se v vseh organizacijah združenega dela v gospodar- 
stvu in družbenih dejavnostih opravijo temeljite analize o družbeni učinkovitosti 
in smotrnosti sedanje samoupravne organiziranosti delavcev v delovnih organi- 
zacijah, ki imajo v svoji sestavi temeljne organizacije. Na tej podlagi sprejete 
usmeritve in konkretni predlogi morajo voditi k takšni delovni organizaciji, 
v kateri bodo temeljne organizacje med seboj soodvisne in povezane" >na res- 
nično dohodkovnih odnosih. 

Izkušnje v Ljubljani nas opozarjajo, da smo bili doslej premalo kritični do 
samoupravnega organiziranja delavcev v organizacijah združenega dela s pod- 
ročja družbenih dejavnosti. Informacija v tem pogledu ni popolna. Gre za to, 
da smo model samoupravne organiziranosti temeljnih organizacij s področja 
materialne proizvodnje preveč šablonsko in poenostavljeno presajali v temeljne 
organizacije s področja družbenih dejavnosti. Številne majhne delovne in tudi 
temeljne organizacije združenega dela s področja družbenih dejavnosti so vse 
prej kot družbeno učinkoviti lin strokovno racionalno oblikovani samoupravni in 
delovni organizmi. Prevelika množica razmeroma majhnih in med seboj šibko 
povezanih organizacij združenega dela in enovitih delovnih organizacij ne- 
ogibno zahteva, zlasti na področjih osnovnega in srednjega usmerjenega izobra- 
ževanja, otroškega varstva, socialnega skrbstva, kulture, raziskovalnega dela in 
telesne kulture, da uporabniki in izvajalci ustreznih samoupravnih interesnih 
skupnosti ob sodelovanju skupščin, njihovih organov in družbenopolitičnih 
organizacij analizirajo samoupravno organiziranost in delovni proces v temelj- 
nih in delovnih organizacijah in z vidika smotrnosti in funkcionalnosti delov- 
nega procesa, zmanjšanja režije in učinkovitejšega dela predlagajo ustrezne 
spremembe v sedanji samoupravni organiziranosti delavcev. 

K iskanju najboljših rešitev v tej smeri bi mnogo pripomogli družbeni 
dogovori v smislu 327. člena zakona o združenem delu, po katerem se lahko 
natančneje razčlenijo merila za uporabo v tem zakonu določenih pogojev za 
organiziranje temeljnih organizacij v posameznih dejavnostih. Zavzemamo se 
tudi za to, da oživimo delo komisij za spremljanje izvajanja zakona o zdru- 
ženem delu, in to ne samo pri skupščinah občin in posebnih družbenopolitičnih 
skupnostih, pač pa tudi v vseh organizacijah združenega dela. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Ivan Godec, 
sekretar Sekretariata Predsedstva Republiškega sveta Zveze sindikatov Slo- 
venije. 

Ivan Godec: Tovarišice in tovariši! V Republiškem svetu Zveze sindi- 
katov Slovenije smo menili, da je današnja točka take narave, da terja naše 
aktivno sodelovanje v razpravah na vseh treh zborih republiške Skupščine, 
predvsem zaradi funkcije Zveze sindikatov Slovenije in sindikata v naši družbi 
sploh. Ker pa gradivo, ki je bilo predloženo v razpravo, zlasti pa stališča So- 
cialistične zveze, že vsebujejo nekatera stališča, ki smo jih predložili v pred- 
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hodni razpravi, se mi zdi, da ne kaže ponavljati vsega tistega, kar vam je bilo 
že predloženo kot gradivo. 

Kljub temu bi rad opozoril na nekatera konkretna vprašanja. Eno od prvih 
vprašanj, ki ga je omenila tudi že tovarišica Blahova, je, ali je predložena 
informacija celovita ali ne. Menili smo, da še vedno obstaja vtis, da je ne- 
gativno pobarvana, da govori zlasti o slabih primerih: Vendar mislim, da je 
pojasnilo dobro. Gre za to, da družbeni pravobranilec in drugi ustrezni organi 
občasno tudi ta negativni del bolj podrobno obravnavajo, seveda pa je to le 
en del celovitosti. 

Imel sem pripravljenih nekaj citatov iz informacije, ki naj utemeljijo, da 
vsebuje tudi nekoliko enostranske ocene, predvsem v prvem poglavju. Mislim, 
da to ni več potrebno, ker je bilo pojasnjeno, da je tudi takšen pristop potre- 
ben. Dobro pa je, da je v današnjem uvodu to ponovno jasno poudarjeno. 

Nadalje mislim opozoriti na nekatera konkretna vprašanja. Na strani 4. je 
govor o sestavljenih organizacijah združenega dela. Nekatere formulacije v tej 
informaciji so take, da po mojem mnenju mejijo na razglašanje obupa; kot da 
ne znamo ali ne upamo več, da bomo uspeli spremeniti sedanje stanje. 

V tem poglavju bi opozorili na dve taki formulaoiji, čeprav soglašam 
s tem, da nima smisla popravljati besedila, kajti bolj pomembno je, dogovoriti 
se, kako naprej. In sicer, na koncu prvega odstavka tega poglavja piše, da ob- 
stajajo sestavljene organizacije združenega dela, ki so zgolj na papirju in so 
v bistvu le strošek, čeprav majhen za delavce. Hkrati pa je bilo ugotovljeno, 
da je število sestavljenih organizacij padlo. Podobna ugotovitev je v drugem 
stolpcu, kjer je navedeno, da nekatere obstajajo le na papirju. Če takšna ugo- 
tovitev za posamezne sestavljene organizacije združenega dela drži, potem je 
seveda naša naloga — in tak je tudi namen obravnave — predvsem hiter in 
učinkovit dogovor o tem, kaj storiti za spremembo takšnega stanja. Ugotovitev 
je takšna, da ji mora slediti- akcija. 

V tem poglavju je tudi rečeno, da so posamezna strokovni sindikati sodelo- 
vali v pogovorih pri oceni posameznih sestavljenih organizacij združenega 
dela. Mislim, da iz tega že sledi, da je treba nujno ugotoviti, za katere sestav- 
ljene organizacije gre. V tem delu bi informacijo kazalo še konkretizirati. Ne 
predlagam torej spremembe besedila informacije, temveč, da naj bi sklepne 
ugotovitve obvezovale še ostale dejavnike za konkretnejšo oceno stanja in 
spremembe. 

Na 8. strani je govor o delavski kontroli. V tem poglavju je Zveza sindi- 
katov tudi največkrat omenjena, kar je normalno in pravilno. Ugotovljeno 
je tudi, da je Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije v letu 1980 sprejel 
stališča in naloge sindikatov pri uveljavljanju samoupravne .delavske kontrole. 
Zal moramo ugotoviti, da jih ni uspel dovolj učinkovito uresničevati v organi- 
zacijah združenega dela. Razumljivo je, da jih Republiški svet tudi ne more, 
ker gre za celotno organizacijo. Mislim, da kaže v sklepnih ugotovitvah pred- 
vsem poudariti, da je to ena izmed takih nalog, kjer moramo več storiti za to, 
da bi se delavske kontrole ukvarjale s pravimi problemi v organizacijah zdru- 

+ ženega dela. 
V tretjem odstavku drugega stolpca na tej strani je navedeno, da delavska 

kontrola ni dovolj usmerjena na bistvene elemente gospodarjenja, ampak da 
se ukvarja z manjšimi problemi. To so naše skupne ocene, zato je potrebno 
storiti več, da bi se delavska kontrola v resnici ukvarjala z najpomembnejšimi 
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problemi. Zato bi bila lahko naša skupna ugotovitev, da imamo na tem področju 
stališča razmeroma jasna, v akciji pa nismo bili dovolj uspešni. 

Tretja pripomba se nanaša na stran 9, ker je govor o nekaterih problemih 
v zvezi z uresničevanjem pravice do stanovanja. To poglavje je očitno omejeno 
predvsem na problem kadrovskih stanovanj, vendar se mi zdi pomembno opo- 
zoriti na stanovanjski problem mladih družin. Ta problem je star več kot pet let. 
Kadarkoli razpravljamo o stanovanjskem področju, ga nekako obidemo. Ko smo 
pred kratkim v Skupščini sprejemali zakon o stanovanjskih razmerjih, smo 
ponovno ugotovili, da ta problem ne sodi v ta zakon. Sinoči smo na televiziji 
ponovno slišali, da je takih stanovanj okoli 4000, od tega v bistvu sto stano- 
valcev ni izpolnilo svojih obveznosti. Od teh ugotovitev moramo dalje, vendar 
mislim, da niti ena niti druga skrajnost ni sprejemljiva. To je pravi, niti jih 
ni mogoče vreči na cesto niti jim ni mogoče oprostiti nekaterih obveznosti ob 
dodelitvi stanovanj. Vendar se moramo čimprej natančneje in konkretneje opre- 
deliti do tega vprašanja in mislim, da nam prav obravnava take informacije 
daje priložnost za tako opredelitev. 

Na strani 12. je govor o pravni pomoči. Tudi pri tem vprašanju veljajo 
podobne ugotovitve kot pri delavski kontroli. Navedeno je, da je družbeni pra- 
vobranilec opozoril pristojne organe na neuresničevanje zakona o pravni po- 
moči ter Zvezi sindikatov Slovenije predlagal, da organizira pravno pomoč, da 
skratka spremeni svoj sistem vrsta članov oziroma delavcev v združenem delu. 
Tudi tu moramo povedati, da so stališča sicer sprejeta, vendar še niso v celoti 
uresničena. Še vedno namreč prek samostojnih odvetnikov, s katerimi imamo 
podpisane pogodbe, pretežno uresničujemo pravice delavcev do pravne pomoči. 
Trdno smo odločeni v teh mesecih to spremeniti ob pomoči tistega dela pravne 
pomoči, ki je organizirana v Republiškem svetu Zveze sindikatov Slovenije 
in ki v glavnem dela za ljubljanske potrebe. To funkcijo bi prevzel mestni sin- 
dikalni svet Ljubljane. Sicer pa nameravamo v skladu z zakonom in sprejetimi 
stališči organizirati pravno pomoč pri vseh občinskih sindikalnih svetih. 

Mislim, da je danes dovolj možnosti za razpravo o vseh vidikih pravne po- 
moči in v zvezi s tem tudi o zelo različnih stališčih, ali je takšna pravna pomoč 
res namenjena dobremu delavcu ali pa preveč ščiti tudi takšnega delavca, 
ki ni pripravljen delati in išče po tej poti neke pravice, ki mu ne gredo. O tem 
smo imeli dolgotrajne razprave. Menimo, da je pravna pomoč potrebna, vendar 
pa bo treba storiti več, da bi bila v funkciji večje produktivnosti in zaščite 
dobrih delavcev. 

Glede same informacije bi rekel, da je nekoliko drugačna, kot so običajno 
politični dokumenti. V njej je večkrat napisano tudi ime podjetja, kraja in 
regije. To je dobro, zagotovo pa bo koristilo tudi vsem tistim, ki bodo infor- 
macijo uporabljali pri nadaljnjem delu. Zato mislim, da je informacija s tega 
vidika kvalitetna in čeprav morda včasih kakšna trditev nekoliko trdo izzveni, 
je očiten določen napredek pri oblikovanju dokumentov za skupščinske 
razprave. 

Na več mestih je v informaciji govor o lokalizmih raznih vrst. Tu je Zbor 
občin, tu so delegati in če bi kdo na to vprašanje lahko kaj rekel, potem so to 
delegati v Zboru občin, ki bi morali v današnji razpravi še natančneje opredeliti 
posamezna vprašanja. 

Ob koncu razprave bi poudaril, da je informacija odraz dejanskega stanja 
na tem področju. Mislim, da kaže podpreti tudi nov predlog tovarišice Blahove, 
da bi bilo potrebno narediti povzetek tega gradiva. Soglašam s predlogi sklepov, 
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ki so bili predloženi v sprejem vsem trem zborom. V Republiškem svetu Zveze 
sindikatov Slovenije smo menili, da bomo to informacijo najbolje uporabili 
tako, da bomo dogradili naš program dela za letošnje leto glede nekaterih vpra- 
šanj, ki sem jih omenil, pa tudi drugih, ki smo jih predložili Socialistični zvezi. 
Delno pa bomo te ocene upoštevali tudi v kongresnih razpravah za pripravo 
resolucije za naše nadaljnje delo. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Slišali ste izziv glede lokaliz- 
mov. Besedo ima tovariš Zdravko Dolinšek, delegat iz občine Maribor. 

Zdravko Dolinšek: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Skupina delegatov iz občine Maribor je temeljito obravnavala infor- 
macijo o varstvu samoupravnih pravic ter ugotavlja, da obravnava vrsto nega- 
tivnih pojavov oziroma odklonov, premalo pa analizira vzroke za tako stanje. 
Zato bi bilo potrebno to problematiko obravnavati širše, torej ne samo na 
zborih skupščin, temveč tudi v delegatski bazi, zlasti pa v tistih sredinah, kjer 
taki družbeno negativni pojavi nastajajo. 

Skupščina občine Maribor je v tej mandatni dobi dvakrat obravnavala 
problematiko s področja varstva samoupravnih pravic in družbene lastnine, in 
sicer enkrat vprašanje uresničevanja zakonitosti in ustavnosti, položaja pravo- 
sodja, sodnikov za prekrške, inšpekcijskih služb in organov za notranje zadeve, 
drugič pa aktualna vprašanja vloge družbenega nadzora v občini. Bili so organi- 
zirani 'tudi posveti s predsedniki organov samoupravnih delavskih kontrol in 
seminarji za učinkovitejše delovanje le-teh. 

Skupščina uresničuje svojo funkcijo družbenega nadzora prek komisije za 
spremljanje izvajanja zakona o združenem delu, komisije za družbeni nadzor 
in drugih organov Skupščine. Zlasti v zaostrenih pogojih gospodarjenja je zelo 
pomembno, kako delujejo organi družbenega nadzora v temeljnih organizacijah 
združenega dela, krajevnih skupnostih ter v občini kot celoti. Varstvo samo- 
upravljanja in družbene lastnine ter uresničevanje ustavnosti je ena izmed 
temeljnih nalog teh organov. 

Pri odtujevanju družbene lastnine ugotavljamo, da se na ta problem gleda 
predvsem z vidika povzročene materialne škode, ne pa toliko z vidika vzrokov 
in posledic. Zato niso redki primeri, da se odtujevanje zasebne lastnine moralno 
strogo obsoja, medtem ko se odtujevanje družbene lastnine sicer pravno obsodi, 
moralno-politična obsodba pa največkrat izostane. Zato bi morali moralno ob- 
sodbo, ki je praviloma močnejša od pravne, glede odnosa do družbene lastnine, 
v prihodnje bolj razvijati. 

Srečujemo se tudi s problemom neustrezno razvite samoupravne delavske 
kontrole, in to ne samo tam, kjer se dohodek ustvarja, ampak tudi na področjih, 
kjer se dohodek porablja. V mnogih samoupravnih organizicijah in skupnostih 
prevladuje mišljenje, da je že s samo izvolitvijo samoupravne delavske kon- 
trole rešen problem nadzora. Tudi kadrovanju oziroma kadrovski sestavi teh 
organov se posveča premalo pozornosti. Praksa nam kaže, da so zelo ugodna tla 
za gospodarski kriminal v vseh tistih sredinah, kjer sta samoupravna kontrola 
in družbena samozaščita slabo razvita in v tistih sredinah, kjer ni učinkovito 
organizirana notranja kontrola materialnega poslovanja, kjer slabo dela disci- 
plinska komisija in podobno. Ugotavljamo tudi, da so ti organi v večini primerov 
prepuščeni sami sebi. Tudi na področju zakonodaje in materialne evidence bi 
bilo potrebno nekatere stvari poenostaviti, ker je veliko število gospodarskih 
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prekrškov tudi zaradi nerazumevanja ter zapletene zakonodaje in drugih nor- 
mativnih aktov za vodenje različnih evidenc. 

Poseben problem predstavlja področje gospodarjenja s stavbnimi in kme- 
tijskimi zemljišči v občinah. Ugotavljamo, da zakonodaja na tem področju ni 
dovolj popolna in da čestokrat omogoča pridobivanje zemljišč na način, ki ni 
v skladu z dogovorjeno politiko o racionalnem gospodarjenju s prostorom. Ce- 
lotno zakonodajo s tega področja, vključno z občinskimi odloki, je nujno teme- 
ljito proučiti in nekatere postopke poenostaviti. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Želi še kdo besedo? (Ne.) 
Pismenih prijav ni več. Skupina delegatov iz občine Ljubljana-Siška je pisno 
sporočila, da se z informacijo strinja, pripominjajo pa, da so potrebni zlasti 
konkretni zaključki in ukrepi za spremembo ugotovljenega stanja. S tem se 
gotovo lahko strinjamo. 

Zeli še kdo besedo? Besedo ima tovariš Stanko Lesnika, delegat iz občine 
Šentjur pri Celju. 

Stanko Lesnika: Tovarišice in tovariši delegati! Posebna oblika uve- 
ljavljanja samoupravnih pravic je tudi razpolaganje s tistim delom ustvarjenega 
dohodka, ki gre za ustvarjanje življenjskih pogojev v kraju bivanja. 

Rad bi vas obvestil, da smo o tem že razpravljali pred dobrim letom, ko 
smo govorili o delovanju krajevnih skupnosti. V celjski regiji smo pristopili 
k samoupravnemu urejanju teh vprašanj z namenom, da tiste zadeve, ki so 
ustavno sicer postavljene, vendar zakonsko niso izpeljane, uredimo na samo- 
upraven način. To bi rad povezal z izzivom, ki ga je sprožil tovariš Godec, nam- 
reč odkod lokalizmi. Pred letom sem v tem zboru tudi navedel enega izmed 
razlogov. Naš sistem namreč obvezuje, da je razvoj družbenih dejavnosti, in- 
frastrukture in sploh pogojev življenja vezan na gospodarsko moč oziroma 
ustvarjeni dohodek v določeni sredini, hkrati pa obvezuje družbenopolitične 
skupnosti, da skrbijo za celovit gospodarski in družbeni razvoj. Če upoštevamo 
še prakso, potem vemo, da je objektivno interes družbenopolitičnih skupnosti, 
da uporabijo vse poti, da bi določena dejavnost bila znotraj občinske meje, da bi 
bilo čim več temeljnih organizacij v občini in podobno, kljub temu da morda 
za to ni ekonomskih pogojev. Ta spoznanja in ta praksa potem pogojujeta, da se 
srečujemo s težavami pri odločitvah, kje bo lokacija kakšne dejavnosti ali pa 
proizvodnje. Pojavljajo se primeri, ko se gradijo trgovine oziroma trgovski 
kompleksi samo nekaj metrov od občinske meje in podobni nelogični primeri, 
ki so verjetno tudi posledica nedodelanega sistema usmerjanja ustvarjenega 
dohodka. 

Mislim, da bo ta akcija v celjski regiji doživela uspeh oziroma podporo. Za 
enkrat smo ugotovili, da je načelno podprta, vendar pa so še ovire tehnične 
narave. Upam, da se tehnične ovire ne bodo spremenile v vsebinska vprašanja. 

Predsednica Silva Jereb: Želi še kdo besedo? (Ne.) Če ne, potem 
prekinjam to točko dnevnega reda, da bi se naša komisija lahko sestala in nam 
morebiti predlagala dopolnitve sklepa, ki smo ga danes dobili. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na uresničevanje za- 
konov s področja kmetijstva. 
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Predlog ugotovitev, priporočil in sklepov za izvajanje zakonov s področja 
kmetijstva je Skupščini predložila v obravnavo medzborovska skupina dele- 
gatov za pripravo sklepov zborov ob obravnavi poročila o izvajanju zakonov 
s področja kmetijstva. Poročilo so zbori Skupščine obravnavali 28. oktobra lani. 
Predstavnik medzborovske delegatske skupine za naš zbor je tovariš Sukič, ki 
bo povzel besedo. Prosim! 

Karel Sukič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov, ki so jo vsi trije zbori te Skupščine imenovali za pripravo 
sklepov zborov ob obravnavi poročila o izvajanju zakonov s področja kmetij- 
stva, se je doslej sestala trikrat. Na prvi seji je skupina obravnavala osnutek 
ugotovitev, priporočil in sklepov za izvajanje zakonov s področja kmetijstva. 
Po široki razpravi je skupina na 2. seji določila besedilo predloga ugotovitev, 
priporočil in sklepov za izvajanje zakonov s področja kmetijstva. Predlog teh 
ugotovitev, priporočil in sklepov ste delegati že prejeli. Po pripravi predloga 
ugotovitev, priporočil in sklepov za izvajanje zakonov s področja kmetijstva je 
Republiška konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije poslala 
predlog poročila o javni razpravi o izvajanju kmetijske zakonodaje. Ker je sku- 
skupina do priprave predloga ugotovitev, priporočil in sklepov razpolagala z 
z osnutkom poročila o javni razpravi o izvajanju kmetijske zakonodaje in ker 
so v predlogu poročila o javni razpravi nekatere nove ugotovitve, je skupina 
sklenila, da predlaga nekatere spremembe in dopolnitve predloga ugotovitev, 
priporočil in sklepov za izvajanje zakonov s področja kmetijstva. Ob tem je 
skupina oblikovala tudi nekaj redakcijskih izboljšav prvotnega besedila. 

1. Skupina predlaga, da se v prvem poglavju v šesti vrsti prvega odstavka 
za besedama »kmetijstva« dodata besedi »necelovitnosti in«. Skupina meni, da 
je potrebno oceniti tudi, ali gre za necelovitost normativnih rešitev. 

2. V šesti vrsti drugega odstavka prvega poglavja naj se beseda »akcijski« 
nadomesti z besedo »delovni«. Gre za redakcijsko pripombo. 

3. V peti vrsti petega odstavka prvega poglavja na 2. strani naj se črta 
beseda »kompleksnih«, za besedo »programu^ pa naj se dodajo besede »nalog, 
potrebnih za izvajanje zakonov in samoupravnih aktov, v skladu S sprejeto 
politiko, prilagojeno konkretnim razmeram in potrebam«. Gre za redakcijsko 
izboljšavo. 

4. Za petim odstavkom prvega poglavja se doda nov šesti odstavek, ki se 
glasi: »Posebej so za uresničitev najpomembnejših razvojnih in drugih nalog 
na tem področju pomembni ukrepi ekonomske politike, ki morajo uveljaviti 
ekonomske kriterije gospodarjenja tudi v kmetijstvu in ga z večjo uveljavitvijo 
tržnih zakonitosti usposobiti ter usmeriti in spodbuditi proizvodnjo za domače 
in tuje tržišče. Napori za pridobivanje dohodka na osnovi tržne proizvodnje 
bodo morali okrepiti in postaviti na trajnejše osnove proizvodne in druge vezi 
med družbeno-kmetijsko proizvodnjo in zasebnim kmetom ter prek zadružnika 
ali kooperacije ila samoupravnem produkcijskem odnosu z združevanjem dela, 
sredstev in zemlje, ekonomsko okrepiti kmetijstvo in s tem hitreje odpravljati 
ovire, ki jih za intenzivno tržno kmetijsko proizvodnjo predstavlja razdroblje- 
nost zemljišč, ne da bi posegali v lastninska razmerja.« 

Skupina meni, da je potrebno poleg normativne ureditve uveljaviti tudi 
ekonomski kriterij gospodarjenja v kmetijstvu. Pri tem je potrebno težiti k 
usposabljanju in spodbujanju kmetijske proizvodnje za domači trg in za izvoz. 
Prav tako je potrebno na trajnih osnovah krepiti praizvodne in druge vire 
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med družbeno-kmetijsko proizvodnjo in zasebnim kmetom. Posebno pozornost 
je treba nameniti tudi zadružništvu in kooperaciji, pri tem pa pospeševati zdru- 
ževanje dela, sredstev in zemlje. 

K 4 a. točki: V 1. točki priporočil in sklepov na strani 3 naj se v tretji 
vrstici črta beseda »dolgoročne« in nadomesti z besedami »ustrezne in traj- 
nejše«. 

5. Skupina predlaga, da se v 13. vrsti prve točke priporočil in sklepov na 
strani 3 črtajo besede »sprejmejo akcijske programe, v katerih« namesto njih 
pa naj se doda naslednje besedilo »V svojo delovno usmeritev in programe za- 
jamejo tudi naloge, s katerimi«. Potem se besedilo nadaljuje nespremenjeno. 
Gre za redakcijsko izboljšavo besedila. 

6. Zadnji stavek 1. točke priporočil in sklepov na strani 3 naj se spremeni 
tako, da se glasi: »Hkrati naj zagotovijo spremljanje in odgovornost za izva- 
janje teh nalog«. Skupina meni, da je potrebno dosledneje uveljaviti odgovor- 
nost pri izvajanju sprejetih nalog. 

7. 3. alinea na 7. strani se spremeni tako, da se glasi: »— obveznostim, ki 
jih imajo glede kmetijske tržne proizvodnje in obdelave kmetijskih zemljišč 
z osebnim delom občani s statusom kmeta«. 

8. V 5. alinei na 7. strani naj se na koncu besedila dodajo besede »v druž- 
beno lastnino«. Skupina meni, da je dodaitek potreben zaradi večje jasnosti. 

9. 7. alinea na 7. strani naj se spremeni tako, da se glasi: »— uveljavljanju 
pravic in odgovornosti združenih kmetov za izvajanje s samoupravnim spora- 
zumom ali pogodbo sprejetih obveznosti in obveznosti pri uporabi družbenih 
sredstev«. Sprememba je potrebna zaradi večje jasnosti besedila. 

10. Tudi stavek 12. točke na 8. strani naj se spremeni tako, da se glasi: 
»Predlagana ureditev naj se začne uveljavljati za tiste kmetijske proizvajalce, 
ki ne obdelujejo zemlje (kmetijsko-industrijska proizvodnja), kasneje pa naj 
se uveljavi postopoma za vse kmetijske proizvajalce.« Sprememba je potrebna 
zaradi večje jasnosti besedila. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Sukič! Predstavnik Iz- 
vršnega sveta pri tej točki dnevnega reda je tovariš Lojze Senegačnik, po- 
močnik predsednika Republiškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in pre- 
hrano. Tovariš Senegačnik, želite besedo? (Ne.) 

Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste poleg predloga ugotovitev, pri- 
poročil in sklepov za izvajanje zakonov s področja kmetijstva dobili še osnutek 
poročila o javni razpravi Republiške konference SZDL, poročilo o javni razpravi 
Sveta za družbenoekonomske odnose v kmetijstvu, gozdarstvu in na vasi pri 
Predsedstvu Republiške konference SZDL, poročilo o posledicah prenehanja 
veljavnosti besedila na koncu drugega odstavka in tretjega odstavka 17. člena 
zakona o starostnem zavarovanju kmetov, ki je bil objavljen v Poročevalcu 
št. 4, poročilo Republiškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o 
uresničevanju plana setve za leto 1981/82, informacijo Predsedstva Republiške 
konference SZDL o javni razpravi k predlogu zakona o davkih občanov, predlog 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, da se obravnava predloga zakona o 
davkih občanov uvrsti na sejo zborov junija 1982 in mnenje Izvršnega sveta 
k predlogu ugotovitev, priporočil in sklepov za izdajanje zakonov s področja 
kmetijstva. Omenjeno mnenje ste prejeli danes na klop. Prav tako ste prejeli 
na klop ugotovitve, predloge in sklepe Izvršnega sveta. 
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Predlog ugotovitev, priporočil in sklepov sta obravnavala Zakonodajno- 
pravna komisija in o tem pisno tudi poročala. 

Kot sem rekla že na začetku, so člani našega dela medzborovske skupine 
delegatov danes na seji in bodo po končani razpravi predlagali zboru morebitne 
spremembe ali dopolnitve predloga ugotovitev, priporočil in sklepov. 

Pričenjam razpravo! Besedo ima tovarišica Kristina Skube iz občine Šmarje 
pri Jelšah. Prosim! 

Kristina Skube: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! V naši občini, kjer je kmetijstvo v srednjeročnem programu prioritetna 
gospodarska dejavnost, smo namenili razpravi o kmetijskih zakonih posebno 
skrb. Tako je bila organizirana javna obravnava prek krajevnih konferenc 
SZDL, ugotovitve in sklepe pa smo oblikovali na skupni seji občinske skup- 
ščine in skupščine kmetijsko-zemljiške skupnosti ter skupnosti za pospeševanje 
kmetijstva. 

Na osnovi razprave in pripravljenih ocen smo na tej seji sprejeli tudi skupni 
akcijski program, ki konkretizira naloge in zagotavlja koordinirano delo vseh 
dejavnikov na ravni občine. V zvezi z razpravo v republiški Skupščini smo 
sprejeli stališča, ki podpirajo prizadevanje in sistem, ki je opredeljen z zakoni, 
kot tudi stališča, ki so jih v zvezi s tem sprejele družbenopolitične organizacije 
na ravni republike. Še bolj si bomo morali prizadevati, da bomo sprejeto po- 
litiko v praksi bolj dosledno in zavzeto izvajali. Zadolženi pa smo, da danes 
opozorimo na dve, po naši oceni pomembni vprašanji. 

Pri izvajanju zakona o preživninskem varstvu kmetov v našem okolju 
beležimo zelo slabe rezultate, kljub temu da je v hribovitih predelih veliko 
primerov ostarelih, ki bi si lahko na ta način zagotovili socialno varnost. Ven- 
dar je problem, ker zemljiška skupnost na takem območju, kot je naše, ne 
razpolaga s sredstvi za nakup zemljišč, posebno v primerih, ko trenutno ni in- 
teresa kmetijske delovne organizacije ali privatnika, da bi si tako zaokrožil 
kmetijo. 

Naš predlog je, da bi širša skupnost z usmeritvijo bančne politike zagoto- 
vila, da bi lahko kmetijske-zemljiške skupnosti najele ugodne dolgoročne kre- 
dite in odkupile zemljišča ne glede na trenutne ekonomske interese. Poleg tega 
menimo, da bi morali imeti možnost najetja ugodnih kreditov tudi kmetje za 
nakup zemljišč, ker bi tako lažje in hitreje aktivirali tako pridobljeno zemljo. 
V ravninskih predelih, kjer je možna družbena proizvodnja, tega problema ni, 
ker zagotavlja sredstva kombinat, vendar je primerov, ko bi kmetje ponujali 
zemljo, izredno malo. Problem je dejansko prisoten le v hribovitih predelih, 
kjer bi sicer zemlja najslabše obrodila in je z gospodarskega in obrambnega 
vidika nujno ukrepati. Seveda so še druge možnosti, da bi privabili mlajše 
ljudi, da prevzamejo takšne površine, kot so razne stimulacije in olajšave. 
Vendar je pravi korak vedno nakup zemlje ali najemni odnos, ki pa se ga 
kmetje, če se le da, izogibajo. 

Drugo vprašanje, na katerega hočem posebej opozoriti, čeprav se o tem 
veliko govori, vendar premalo stori, so dohodkovni odnosi zadruga-kmet in 
v okviru celotne reprodukcijske verige v proizvodnji hrane. Žal ugotavljamo, 
da se kooperantski odnosi kot tudi možnosti za združevanje dela in zemlje 
močno rušijo zaradi .nemogočih razmer na tržišču, saj gre v našem primeru 
80 in več odstotkov tržnih presežkov živine, to je glavni proizvod v občini, 
v sosednjo republiko ne glede na čvrste s pogodbo ustvarjene odnose. Razlika 
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v odkupni ceni je tako velika — okoli 20 din pri kg — da nenehno prepričevanje 
ne zaleže in da se kmetje izogibajo pospeševalcev, ker vedo, da so oškodovali 
svojo družbeno organizacijo. Na hrvaški strani se pojavljajo v glavnem kupci 
za izvoz, — tudi slovenske firme — ki pokrijejo višjo ceno s prodajo deviz. 
Tudi sicer je tak stihijski in brezglavni izvoz, ki smo mu priča sedaj, nespre- 
jemljiv. Saj se že sedaj srečujemo s pomanjkanjem mesa in bo kriza kmalu 
še večja. 

Mislimo, da je funkcija družbenega planiranja v tem, da se na podlagi 
bilanc dogovorimo, kaj potrebujemo za nujno pokrivanje potreb domačega trga, 
koliko bomo izvozili in tudi kdo bo izvažal. Mislimo, da bi morala izvažati 
delovna organizacija primarne proizvodnje, ne pa zgolj veletrgovina in po- 
sredniki, ker se akumulacija, ki nastaja, potem uporablja za povzročanje zmede 
na tržišču. Gledano z našega vidika bi bila rešitev v tem, da kombinat organi- 
zira in plasira proizvodnjo mesa za najugodnejšega kupca, to je na hrvaški 
strani, vendar bo območje celjske regije nepreskrbljeno, kar pa zopet ni spre- 
jemljivo. Morda bo problem omiljen s sredstvi za intervencije, vendar bi bila 
trajna rešitev spoštovanje sporazumov in discipliniranje delovnih organizacij, 
ki povzročajo zmedo. 

Na koncu želimo opozoriti, da na področju kmetijstva dohodkovni odnosi 
v reprodukcijski verigi niso vzpostavljeni in da so v posameznih primerih celo 
povsem prekinjeni. Primarna proizvodnja je brez akumulacije in vse podra- 
žitve od 16 do 18 odstotkov, semenske koruze do 60 odstotkov ter zaščitnih 
sredstev 20—30 odstotkov, gredo na račun substance. Ugotavljamo, da je po- 
sledica tega, da zelo pada stalež živine. Ob problemu reprodukcijskega mate- 
riala, gnojil in zaščitnih sredstev postavljamo vprašanje, ali so sploh usklajeni 
programi razvoja kmetijstva in kemične industrije, ki proizvaja reprodukcijski 
material, da se ne bi problemi oskrbe v bodoče še bolj zaostrili, tako kot je to 
primer sedaj, ko je zaradi pomanjkanja nekaterih komponent krmil že nekaj 
generacij prašičev pa tudi kokoši daleč pod običajno proizvodnostjo. 

Zavedamo se, da vsa vprašanja ne gredo v sklop današnje razprave, vendar 
so ključna in je bila naša dolžnost, da tudi ob tej priložnosti nanje opozorimo. 
Hvala! 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Mitja 
Mrgole, delegat iz Ptuja. Prosim! 

dr. M i t j a Mrgole: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupina delegatov iz občine Ptuj je na seji obravnavala uresničevanje 
zakonov s področja kmetijstva ter po razpravi sklenila posredovati naslednja 
mnenja. 

Zbori Skupščine občine Ptuj so v začetku meseca decembra 1981 sprejeli 
časovno opredeljen program razprav o kmetijskih zakonih. Splošna ocena, ki 
jo povzemamo iz predloženih razprav, je da veljavna temeljna kmetijska zako- 
nodaja ni tolikšna ovira za razvoj kmetijstva, kot je nedosledno izvajanje 
predpisov samih, pomanjkljiva organiziranost kmetijstva in premajhna fi- 
nančna sredstva — delno pa zavirajo razvoj dopolnilni predpisi. 

V kmetijstvu je pač žal tako, da se nanj spoznajo vsi, da pa so redki voljni 
prispevati svoje znanje in strokovno sposobnost res v celoti in z zavzetostjo. 
Naloge prekladamo z ramena na rame in bolj iščemo krivca za neizvedeno in 
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zamujeno, kot da bi se odgovorno organizirali in enotnejše s skupimi močmi 
izvajali posamezne izhodiščne naloge. 

Na osnovi temeljnih usmeritev iz poročil ter dodatnih podatkov o kmetij- 
stvu občine Ptuj so delegati na sejah zborov naše skupščine sprejeli predloge 
za spremembe kmetijskih predpisov, sprejeli politiko v kmetijstvu in časovno 
opredelili predpise in programe, ki jih je potrebno v občini sprejeti. Na osnovi 
razprav predlagamo naslednje spremembe kmetijskih zakonov. 

1. 18. člen zakona o kmetijskih zemljiščih naj se spremeni tako, da ne bo 
podvajanja nalog med kmetijskimi zemljiškimi skupnostmi in kmetijsko in- 
špekcijo. 

2. 15. člen zakona o kmetijskih zemljiščih naj se spremeni tako, da bo kmet 
oproščen plačila odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zem- 
ljišča za izkop gramoza, ki ga potrebuje za obnovo svojih objektov. 

3. Podpiramo povzetke poročila o izvajanju kmetijskih zakonov s področja 
kmetijstva in predloženo uvedbo posebnega davka na premoženje za neobde- 
lana zemljišča. 

4. Glede prilagajanja obsega zemljišč v lastnini ne podpiramo časovno 
opredeljenih uskladitev površin po zakonu, temveč po programih, ki bodo spre- 
jeti v občinah glede na finančne in druge možnosti. 

5. Predlagamo poenostavitve nekaterih kmetijskih prostorskih ureditvenih 
operacij in uskladitev zakonov o temeljnih premoženjsko-pravnih razmerij, 
delitev komasacijske mase med območji v mejah občine, spremembe 8. člena 
zakona o kmetijskih zemljiščih glede nalog Zveze kmetijsko-zemljiških skup- 
nosti Slovenije, kolikor sporazumevanje na nivoju zveze ne bo rodilo uspeha, 
zagotovitev nepovratnih sredstev za melioracije in poenoteno izvajanje vzdrže- 
vanja melioracijskih posegov. 

6. Želimo, da se z zakonom prepreči delitev posesti, da se uskladi zakono- 
daja v zvezi s prenosom kmetijskih zemljišč iz družbenega v zasebni sektor 
tako, da bo veljal enak režim za stavbna in kmetijska zemljišča, posebej še, ko 
gre za prodajo kmetije kot celote, da se z odlokom ugotovijo in ne določijo 
zaščitene kmetije in da se dopolni 19. člen zakona o dedovanju kmetijskih 
zemljišč. 

7. Zakon o združevanju kmetov je potrebno spremeniti in uskladiti z za- 
konom o blagovnem prometu tako, da bosta zakona zadružnemu kmetu zago- 
tavljala ugodnejši položaj kot tistemu kmetijskemu proizvajalcu, ki neorgani- 
zirano izkorišča trenutne poslovne slabosti jugoslovanskega trga. Spore pred 
sodišči s področja blagovnega prometa je nujno reševati prioritetno. 

8. Zakon o preživninskem varstvu je potrebno dopolniti z vrednostjo 
ostalih nepremičnin in premičnin, ki so integralni del kmetije in njihovo vred- 
nost vključiti v višino preživnine. Ponovno pa je potrebno proučiti, ali je pred 
sklenitvijo pogodbe res potrebno soglasje dedičev. 

9. Razprave so podprle obdavčitev po katastrskem dohodku z ustrezno va- 
lorizacijo in dopolnitvijo obdavčitve po dejanskem dohodku za farmske reje, 
plantačno proizvodnjo, trsničarstvo in drevesničarstvo, vendar tako, da bo rast 
davka postopna. Menimo, da je podatkov za razpravo o novem zakonu o davkih 
premalo, zato ga brez predhodne široke razprave ni mogoče sprejeti. Pred- 
lagamo, da se da predlog zakona v razpravo hkrati z dopolnilnimi predpisi. 

Kompenzacijski davki za nekmete naj se ne stekajo v občinske proračune, 
ampak v sklade pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Vse pripombe 
k zakonom so odraz težnje po večji tržni pridelavi hrane sploh. 
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Podpiramo predlog priporočil in sklepov, ki jih je predložila skupina dele- 
gatov za pripravo sklepov. 

Glede uresničevanja plana setve v letu 1981/82 ugotavljamo, da smo setvene 
plane v družbenem sektorju na našem območju za pšenico dosegli, za sladkorno 
peso pa jih bomo po najnovejših podatkih celo presegli. Povsem drugače je 
v zasebnem sektorju, kjer smo na repu realizacije organizirane tržne proiz- 
vodnje hrane v SR Sloveniji. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Mrgole! Besedo ima 
tovariš Jože Beg iz Novega mesta. Prosim! 

Jože Beg: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! Do- 
taknili bi se izvajanja zakona o združenem delu. V poročilu iz javne razprave 
o izvajanju zakonov s področja kmetijstva že predsedstvo ugotavlja neskladnost 
republiškega zakona o združevanju kmetov z zveznim. To posebej velja za 
vprašanje invalidskega in pokojninskega zavarovanja. Nesprejemljivo je, da 
naše zadruge štejejo kooperanta že kot združenega kmeta. Zavarovanje kme- 
tov naj velja za tiste, ki so pokojninsko in zdravstveno zavarovani z osnovo, 
kot jo ima na primer kvalificiran delavec v kmetijstvu. V ta namen predlagamo 
način, kako ugotavljati ekonomske pokazovalce uspešnosti združenih kmetov 
in njihovih organizacij, ki bi ga bilo treba enotno sprejeti, da bi bili potem 
podatki seštevljivi. Način ugotavljanja temelji na naslednjih predpostavkah: 
med letom naj bi se uporabljale planske cene nabave in prodaje, šele na koncu 
leta naj se upošteva razlika v ceni nabavljenega materiala, kar naj enako velja 
za prodano blago. Ce bo ugotovljena izguba, kar prav gotovo bo, jo je treba 
nadomestiti iz rezervnih skladov kmetijske zadruge oziroma iz sklada za in- 
tervencije v kmetijstvu, zlasti iz tistega dela, ki ga sprejema občinska skup- 
ščina. To pa ne na ta način, da regresiramo porabo materiala, ker je to samo 
pokrivanje izgube ali pa povečevanje dohodka kmetijskih organizacij. V obra- 
čunskem obdobju se izplačuje osebni dohodek in ne izkupiček od prodanega 
blaga. Šele na koncu leta naj bi obračunali presežek ali primanjkljaj. Takšna 
metodologija bi morala veljati za vse združene kmete, ki bodo morali biti vsi 
zdravstveno in pokojninsko zavarovani že na osnovi zveznega zakona o združe- 
vanju kmetov. 

Skupna bilanca uspeha in preseki ter seveda tudi plani bi se morali iz- 
delovati za te združene kmete ločeno, da bi tako imeli vpogled v globalne po- 
datke uspešnosti individualne kmetijske proizvodnje v povezavi s kmetijsko 
zadrugo in da bi planirali sredstva za intervencije. Zbiranje takšnih podatkov 
zahteva seveda določen napor. Naj povem, da se že v naši občini tega branijo. 
Kdo bo to delal? Jasno je, da je to stvar kmeta in kmetijske zadruge, ker bi 
se le na osnovi tega lahko sprejela pogodba. To se pravi, treba je planirati 
prihodke in ugotavljati celoten prihodek in stroške ter na koncu seveda amorti- 
zacijo, vkalkulirati osebne dohodke in če bi tako ugotavljali bi se seveda na 
koncu pokazala izguba. Zato pa imamo sklade za intervencije. Danes jih delimo 
po porabi materiala, material pa vozimo tudi v druge republike in zato dobi 
zadruga samo toliko sredstev za intervencije. 

Predsednica Silva Jereb: Besedo ima tovariš Vinko Leskovar ,iz ob- 
čine Slovenska Bistrica. 
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Vinko Leskovar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Na osnovi povzetka in temeljnih usmeritev iz poročila o izvajanju zakonov 
na področju kmetijstva navajamo naslednje ugotovitve, stališča in predloge 
k izvajanju zakonov s področja kmetijstva in k spremembam teh predpisov. 

Raba prostora: Osnovna podlaga za dosego ciljev kmetijske zemljiške po- 
litike je določitev namena zemljišč v prostorskih delih družbenih planov, raz- 
vrstitev zemljišč in agrokarta. Raba zemljišč je v družbenem planu občine 
pomanjkljivo opredeljena, razvrstitve zemljišč nimamo dokončno usklajene s 
predpisi, agrokarta pa je v izdelavi. Na osnovi navedene ugotovitve predlagamo 
razvrstitev zemljišč skladno z veljavnimi predpisi v občini in dopolnitev pro- 
storskega dela družbenega plana občine. 

Izkoriščanje kmetijskih zemljišč. Povprečna intenzivnost izkoriščanja kme- 
tijskih zemljišč v občini je nizka, tako glede možnih površin, vrste pridelkov, 
količine pridelkov in kolobarjenja. Nimamo evidence o neobdelanih in slabo 
obdelanih kmetijskih zemljiščih. Koordinacijski odbor za spremljanje in iz- 
vajanje srednjeročnega programa razvoja kmetijstva v občini, ki naj bi skrbel 
za usklajeno načrtovanje in izvajanje vseh nalog sprejete agrarne politike, je 
prešibak za obveznosti, ki se mu tu nalagajo. 

Predlagamo spremembo 18. člena zakona o kmetijskih zemljiščih, in sicer 
tako, da ne bo podvajanja nalog v kmetijski zemljiški skupnosti in kmetijski 
inšpekciji. To je enaka pripomba, kot jo daje občina Ptuj. Ugotavljamo, da 
kmetijska zemljiška skupnost kadrovsko ne more uresničiti takšne naloge, 
na drugi strani pa predpisi v celoti zanemarjajo kmetijsko pospeševalno službo, 
ki je prva poklicana za izdelavo preusmeritvenih programov in tudi teren naj- 
bolj pozna. 

15. člen naj se dopolni tako, da bo kmet oproščen plačila odškodnine za 
spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča za izkop gradbenih materialov, 
ki jih potrebuje za gradnjo oziroma obnovo svojih objektov. V povzetku po- 
ročila podpiramo uvedbo posebnega davka na premoženje za neobdelana kme- 
tijska zemljišča. 

Status kmeta: Težko je podati oceno, ali smo določbe o statusu kmeta iz- 
vajali dobro ali slabo. Dejstvo pa je, da so pri teh usmeritvah sališča deljena. 
Nekateri menijo, da je kriterije za pridobitev lastnosti kmeta potrebno za- 
ostriti, drugi pa ugotavljajo, da je kmetijskih delavcev premalo, tretji pa, da 
so pomembni tudi polkmetje, ker je pomembnejše, da je zemlja obdelana. Vse- 
kakor je najpomembnejši predlog, da moramo skrbeti, da ostanejo površine 
kmetijskih zemljišč čim večje. Glede na navedene ugotovitve predlagamo, da 
se določba predpisa o pridobitvi statusa kmeta v tem smislu dopolni. 

Zemljiški maksimum: Prilagajanje obsega kmetijskih zemljišč v lastnini 
občanov doslej v občini nismo preverjali zaradi že velike razdrobljenosti za- 
sebne posesti, pomanjkanja ustreznih služb in pomanjkanja denarja v kmetijski 
zemljiški skupnosti za odkup zemljišč. Mnenja so različna. Nekateri ocenjujejo, 
da proizvodnja na 10 ha ni ekonomična, zato bi maksimum morali povečati 
in naj bi imel kmet toliko zemlje, kot jo lahko z družino obdela. Drugi pa 
menijo, da bi se presežki zemljišč oddali družbenemu sektorju, tretji pa, da 
kmetje, ki želijo več zemlje, lahko to vzamejo v najem. 

Glede na navedeno predlagamo, da dopolnitve predpisov o zemljiškem 
maksimumu niso potrebne, ker sedanja zakonodaja daje dovolj velike možnosti 
za ekonomsko stabilnost kmetije, posebej če gre za intenzivno proizvodnjo. 
Zakon pa daje tudi možnost združevanja zemlje. 
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Glede prilagajanja obsega zemljišč v lastnini ne podpiramo časovno opre- 
deljenih uskladitev površin po zakonu, temveč po programih, ki bodo sprejeti 
v občini glede na finančne možnosti. 

Izvajanje kmetijsko in prostorsko ureditvenih operacij: Imamo načrte za 
izvedbo melioracij in komasacij v dolini Ložnice in Poljskave. Kmetijski kom- 
binat Slovenska Bistrica in Kmetijska živilska skupnost ugotavljata, da je cena 
agrarnih operacij previsoka, kar bo imelo za posledico, da se planirana dela 
v predvidenih rokih ne bodo opravila. 

Iz navedenega področja predlagamo spremembo republiških predpisov, in 
sicer poenostavitev sanacijskih postopkov v zakonu in dopolnilnih predpisov, 
hkrati pa uskladitev z zakoni o temeljih premoženjsko pravnih razmerjih, 
sprejetje samoupravnega sporazuma v okviru Zveze kmetijskih zemljiških 
skupnosti Slovenije za financiranje melioracij, morebitno spremembo 8. člena 
zakona o kmetijskih zemljiščih glede na naloge Zveze zemljiških skupnosti 
Slovenije, če sporazumevanje na nivoju zveze ne bi uspelo in poenotenje iz- 
vajanja vzdrževanja melioracijskih posegov v Socialistični republiki Sloveniji. 

Promet z zemljišči: Problem se umirja. Problem posesti pa se še vedno 
nadaljuje. Ocenjujemo, da je potrebno nemudoma preprečiti drobitev zaščitenih 
kmetij, zato predlagamo dopolnitev določbe tega predpisa zakona o kmetijskih 
zemljiščih. 

Prenos kmetijskih zemljišč, s katerimi razpolagajo družbeno pravne osebe: 
Kmetijski zemljiški sklad v občini ni v celoti oblikovan. Izvajanje teh nalog 
pa poteka že več let. Predlagamo spremembo določb tega predpisa. Spremembe 
so potrebne v tej smeri, da se uskladi zakonodaja v zvezi s prenosom kmetijskih 
zemljišč iz družbenega v zasebni sektor tako, da velja enak režim za stavbna 
in kmetijska zemljišča, posebej pa še kadar gre za prodajo kmetije kot celote. 

V primerih, ko je kmetijsko zemljišče kategorizirano v stavbno zemljišče 
v družbeni lastnini, naj se do pričetka graditve objektov in naprav na njem 
te površine obdelujejo, kar bi morali zagotoviti z zakonom in že z odlokom o 
prenehanju lastninske pravice. Za evidentiranje teh površin bi morale skrbeti 
zemljiške kmetijske skupnosti, za obdelavo pa kmetijske organizacije združe- 
nega dela. 

Zakon o dedovanju kmetijskih zemljišč in zasebnih kmetijskih gospodar- 
stev: Predlagamo spremembo 19. člena, ki naj se dopolni z določilom: »če ne 
pridobi zemljišča ali druge nepremičnine ali premičnine, pomembne za obstoj 
kmetije«. 

Proces združevanja dela, sredstev in zemlje: Predlagamo, da se zakon o 
združevanju kmetov spremeni in uskladi z zakonom o blagovnem prometu 
tako, da bosta zakona združenemu kmetu zagotavljala ugodnejši položaj kot 
kmetijskemu proizvajalcu, ki neorganizirano izkorišča trenutne poslovne sla- 
bosti jugoslovanskega trga. 

Preživninsko varstvo kmetov: Zakonska določila navedenega področja je 
potrebno dopolniti tudi z vrednostjo ostalih nepremičnin in premičnin, ki so 
integralni del kmetije, njihovo vrednost pa vključiti v vrednost preživnine. 
Ponovno je potrebno proučiti, ali je pred sklenitvijo pogodbe potrebno soglasje 

•dedičev. Podpiramo usmeritev tretjega odstavka 15. točke povzetka. 
Davki iz kmetijske dejavnosti: Predlagamo obdavčitev po katastrskem 

dohodku z ustrezno valorizacijo. Katastrski dohodek naj se izvaja najprej z 
dopolnitvijo za obdavčitve po dejanskem dohodku za farmsko vzrejo živine, 
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plantažno proizvodnjo, trsničarstvo in drevesničarstvo, vendar tako, da bo rast 
davka postopna. Podatkov za razpravo o novem zakonu o davkih s področja 
kmetijstva imamo premalo, zato ocenjujemo, da ni prav, da bi se zakon brez 
poprejšnje široke razprave sprejel že v mesecu marcu. Predlagamo, da se da 
predlog zakona z vsemi zakonskimi predpisi hkrati v razpravo. 

Kompenzirani davki za nekmete naj se ne stekajo v občinske proračune, 
ampak v pokojninsko in zdravstveno zavarovanje kmetov. To je podobna pri- 
pomba, kot jo je imel delegat iz Ptuja. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Zeli še kdo besedo? Prosim 
tovariš Glinšek, predstavnik Socialistične zveze! 

Slavko Glinšek: Mislim, da je razprava enotno osvetlila vzroke pre- 
počasnega doseganja ciljev kmetijske politike, ki so opredeljeni v zakonih, 
zato so bile tudi pripombe k zakonom dokaj enotne in mislim, da so ustrezno 
vgrajene v predlog ugotovitev in sklepov, ki jih je pripravila medzborovska 
skupina delegatov. Danes ste vseeno večino razprave posvetili dopolnitvam, 
predvsem zakonodaje. Mislim, da lahko rečem, da je bil tehtnejši oziroma po- 
membnejši del razprave namenjen izvajanju zakonov. Ob začetku javne raz- 
prave smo se dogovorili, da bomo v občinah sklenili razpravo s sprejetjem 
akcijskega programa za izvajanje zakonov v vsaki občinski skupščini. 

Ta razprava je nedvoumno opozorila, da je prav na občinah velika od- 
govornost za izvajanje zakonov, da je zlasti v občinah potreben bolj konkreten 
pristop in programi za uresničevanje nalog, ki izvirajo iz zakonodaje. Številne 
naloge so natančno opredeljene z nosilci, nekatere celo s termini, vendar se ne 
uresničujejo oziroma se premalo dosledno uresničujejo. Mislim pa, da je yen~ 
darle zelo jasno, kakšne so naloge za naprej. Številne naloge so dolgoročnejšega 
značaja in niso tako natančno in precizno opredeljene z nosilci. Danes je bilo 
na primer omenjeno obdelovanje slabo obdelane zemlje v hribih, kjer ni pra- 
vih interesentov, zahtevajo pa strokovno in ekonomsko utemeljen pristop. Tu 
je treba jasno opredeliti naloge tako zemljiške skupnosti kot na primer za- 
družnih organizacij in drugih nosilcev kmetijske politike v občini. Ugotoviti 
pa moramo, da vsaj v tem trenutku pri sprejemanju takšnih akcijskih pro- 
gramov v občinskih skupščinah zaenkrat še zaostajamo in da se bodo morale 
z njimi vsaj v precejšnjem delu občin spoprijeti novo izvoljene delegatske 
skupščine. 

Posebej bi poudaril zaostajanje pri sprejemanju prostorskih delov druž- 
benih planov. Tu je očitno, da ne gre samo za nesposobnost ali neusposobljenost 
strokovnih služb, ki bi morale opraviti to delo, ampak da gre v velikem delu 
tudi za določen oportunizem, do katerega smo tudi v družbenopolitičnih orga- 
nizacijah, v SZDL, kot večkrat ugotavljamo, preveč strpni, ali pa se premalo 
zainteresirano obnašamo do teh vprašanj, ne glede na to, da smo na predsedstvu 
Republiške konference že večkrat o tem razpravljali in ne glede na to, da je bil 
v občinskih programih za lansko leto sprejet aikcijski program, da bi bili vsaj 
v polovici občin ti prostorski načrti sprejeti. Ob tem ugotavljamo, da imamo v 
Sloveniji sprejetih šele 6 kompletnih prostorskih delov družbenih načrtov, kar 
kaže na to, da naša odgovornost očitno še ni prišla dovolj do izraza. 

Razprava je posebej opozorila tudi na neobdelano zemljo in na različne 
ovire, da bi zemlja bila obdelana ter na premalo organiziran in aktiven pristop 
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k obdelovanju zemlje. Imamo predpis, kako je treba zemljo obdelovati in tudi 
glede tega so nekatere pripombe. Vendar moram reči, da ga še vse premalo 
uporabljamo. Res pa je tudi, da smo ga nekoliko z zamudo sprejeli. Kjer gre 
za dobro zemljo v ravnini v glavnem interesentov ne manjka in problem sam 
po sebi ne bi smel biti tako velik, čeprav ste danes opozorili, da so velika ovira 
zlasti nasledniki, ki pa sicer niso ne vem kako navdušeni za obdelovanje zemlje 
in pripravljeni, da bi zemljo obdelovali. 

Kjer pa gre za zemljo v hribih, kjer je neobdelane in slabo obdelane zem- 
lje največ, tam je seveda problem večji, kajti tam je potrebno zagotoviti tudi 
interesente, da bodo to zemljo obdelovali. Tu pa seveda ni potrebno zagotoviti 
samo sredstev, ampak bo verjetno treba najprej zagotoviti ustrezne programe 
in strokovne rešitve, ker v hribih verjetno ne bomo obdelovali zemlje z isto 
tehnologijo, ampak bo treba iti na nove strokovne rešitve. Zato pravim, da 
verjetno ni edini problem denar, ampak da nimamo niti ustreznega pristopa 
in programov. 

Razprava se je držala v glavnem okvirov izvajanja zakonov. Seveda je 
opozarjala tudi na številna aktualna vprašanja, ki tudi že kronično spremljajo 
napore za večjo proizvodnjo. Posebej bi opozoril na razpravo o davkih v kmetij- 
stvu, ki je potekalo hkrati z razpravo o izvajanju zakonov in marsikje je na 
nek način tudi odrinila to razpravo na stranski tir, ker je bila zelo živahna 
in je dala tudi številne pripombe. Tudi o tem je v pismenem gradivu veliko 
povedanega. Ponovil pa bi poglavitno in splošno ugotovitev iz razprave, da je 
potrebno pripraviti za spremembo zakona tudi konkretna načela in kriterije 
za plačevanje prispevkov od dohodka. Hkrati pa je potrebno imeti pred očmi 
tudi usklajevanje z ostalo zakonodajo, ki jo še sprejemamo oziroma, ki jo mi- 
slimo sprejeti v bližnji prihodnosti. Tu smislim predvsem na področje socialne 
zakonodaje. Predsedstvo je v pvezi s tem sprejelo poročilo in tudi sklep o na- 
daljnjem angažiranju Socialistične zveze pri izvajanju zakonodaje. Hvala lepa! 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Zeli še kdo besedo? (Ne želi.) 
Če ne, potem prekinjam tudi to točko dnevnega reda, da bi se naša medzbo- 
rovska skupina delegatov lahko odločila, ali bo predlagala dopolnitev do- 
kumenta. 

Predlagam, da se sedaj vrnemo na 3. točko dnevnega reda, to 
je na varstvo samoupravnih pravic. 

Prosim tovarišico Tilko Blaha, da poroča zboru! 

Tilka Blaha: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Komisija za družbeni nadzor se je sestala in ugotovila, da je bila informacija 
na vseh zborih sprejeta in podprta, prav tako pa tudi predlog sklepov. Pri- 
pombe, dopolnitve in predloge, ki so bili podani v razpravi, bomo, kot smo že 
v uvodu rekli, povzeli in objavili skupaj s sklepi v skupščinskem Poročevalcu. 
Zato predlagam, da zbor glasuje o sklepih in jih sprejme. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Skupina ne predlaga sprememb 
in dopolnitev. Dajem sklep, kakršnega ste dobili danes na klop, na glasovanje. 
Kdo je za? (61 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 
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Soglasno smo sprejeli predlagani sklep, kar jamči, da bomo tudi hitreje 
odpravljali slabosti in težave na tem področju. 

Odrejam pol ure odmora! 

(Seja zbora je bila prekinjena ob 12. uri in se je nadaljevala ob 12.35) 

Predsednica Silva Jereb: Predlagam, da nadaljujemo sejo. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na informacijo o 
aktivnostih in ukrepih samoupravnih interesnih skupnosti na ravni republike 
v zvezi s sprejemanjem planskih dokumentov. 

Informacijo so predložili Izobraževalna skupnost, Zdravstvena skupnost, 
Skupnost socialnega varstva, Kulturna skupnost, Raziskovalna skupnost, Samo- 
upravna interesna skupnost elektrogospodarstva, Samoupravna interesna skup- 
nost za nafto in plin, za železniški in luški promet, za PTT promet in Republiška 
skupnost za ceste. 

Želijo predstavniki vseh teh predlagateljev besedo? (Ne.) Predstavnik Iz- 
vršnega sveta pri tej točki je tovariš Andrej Grahor, član Izvršnega sveta in 
predsednik Republiškega komiteja za promet in zveze, ki mu dajem besedo. 

Andrej Grahor: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Izvršni svet je obravnaval poročila posameznih samoupravnih interes- 
nih skupnosti na ravni republike in ob tem izoblikoval mnenja, ki ste jih do- 
bili. Želeli smo poudariti ključne probleme planiranja v samoupravnih interes- 
nih skupnostih, ki so se pojavljali ob obravnavi aneksov k samoupravnim 
sporazumom o temeljih planov ter se opredeliti do nekaterih vprašanj v zvezi 
s položajem teh skupnosti. Zato je Izvršni svet pripravil svoje poročilo šele 
po obravnavah v skupščinah samoupravnih interesnih skupnosti in potem, ko 
so strokovne službe teh skupnosti posredovale svoje prve ocene o dopolnjevanju 
planskih aktov Zavodu SR Slovenije za družbeno planiranje. 

Izvršni svet meni, da se v sedajem času ne kaže opredeliti za sprejem in- 
tervencijskih zakonov, s katerimi bi predvideli obvezno združevanje sredstev. 
Potrebno pa je pospešiti sprejemanje samoupravnih sporazumov o temeljih 
planov oziroma aneksov k tem sporazumom. Samoupravne interesne skupnosti 
naj nadaljujejo z akcijami, za katere jih je Skupščina SR Slovenije zadolžila s 
sklepi 16. decembra 1981, predvsem v okviru zborov združenega dela skupščin 
občin in z angažiranjem delegacij v skupščinah samoupravnih interesnih skup- 
nosti. Skupščine samoupravnih interesnih skupnosti bi morale določiti mate- 
rialne prednosti podpisnikov, vključno z olajšavami pri cenah oziroma pred- 
nostjo pri uporabi posameznih storitev gospodarske infrastrukture. Ob tem 
Izvršni svet meni, da naj se v samoupravnih interesnih skupnostih dogovorijo 
tudi o prioritetnem izvajanju storitev podpisnicam, ki so usmerjene v izvoz 
na konvertibilno področje. 

Skupščina SR Slovenije bo sicer obravnavala analizo pogojev, ki nare- 
kujejo spremembe in dopolnitave planskih aktov ter stališča v zvezi s tem, 
na prihodnjem zasedanju. Vendar Izvršni svet meni, da tudi obravnava današnje 
problematike ne bi bila celovita brez upoštevanja osnovnih spoznanj o zoženih 
materialnih možnostih za nadaljnje prilagajanje razvojnih programov samo- 
upravnih interesnih skupnosti. Intenzivnejše preusmerjanje gospodarstva v iz- 



voz ter zoženi materialni okviri razvoja v tem srednjeročnem obdobju vplivajo 
tudi na izvajanje obveznosti in nalog, dogovorjenih s samoupravnimi spora- 
zumi o temeljih planov samoupravnih interesnih skupnosti. Spremenjene 
razvojne možnosti se odražajo predvsem v znižanju ocenjenih razpoložljivih 
sredstev za gospodarske investicije v osnovna sredstva za okoli 10 '%>. Pri tem 
prihaja zaradi novih predpisov o amortizaciji in revalorizaciji do bistvenih 
sprememb v virih sredstev za te naložbe, saj se znižuje delež akumulacije v 
sredstvih temeljnih organizacij združenega dela za reprodukcijo v globalu od 
62 °/o na 48 

To bo vplivalo na manjši obseg razpoložljivih sredstev za združevanje in 
tudi za združevanje za razvoj gospodarske infrastrukture po enotnih virih, 
osnovah in merilih. Ob nespremenjenih stopnjah po aneksih k samoupravnim 
sporazumom o temeljih planov samoupravnih interesnih skupnosti bodo sred- 
stva združena po enotnih virih, osnovah in merilih, v globalu nižja za okoli 
četrtino glede na predvidevanja ob dogovoru o temeljih plana. Hkrati banke 
ocenjujejo, da bo v primerjavi s planskimi predvidevanji za okoli četrtino 
nižji obseg bančnih sredstev v dolgoročne namene. V tem okviru se ne bo mogel 
povečati delež bančnih sredstev, ki se bo namenjal za gospodarsko infrastruk- 
turo. Manjše bodo tudi možnosti zadolževanja v tujini, poleg tega pa ta sred- 
stva postajajo vse manj primerna za financiranje gospodarske infrastrukture 
zaradi problemov vračanja sorazmerno visokih obresti in tečajnih razlik. 

Na oblikovanju sredstev za naložbe v gospodarsko infrastrukturo bo vplival 
tudi spremenjen obseg amortizacije v teh dejavnostih. Ta ukrep povečuje tako 
imenovane stroške enostavne reprodukcije pri izvajalskih organizacijah zdru- 
ženega dela, zahteva preveritev s plani opredeljene politike cen in vpliva na 
večji obseg sredstev za reprodukcijo, oblikovanih v samih dejavnostih. To 
zahteva tudi dopolnitve določb o uporabi sredstev amortizacije v infrastruk- 
turnih dejavnostih. 

Tovarišice in tovariši delegati! V okviru usmeritev za spreminjanje in do- 
polnjevaenje planskih dokumentov v SR Sloveniji Izvršni svet ocenjuje, da bo 
potrebno zmanjšati celoten obseg investicij na področju gospodarske infra- 
strukture in opredeliti tiste prioritete, ki ostajajo ključne tudi v zoženih mate- 
rialnih okvirih. Porabniki in izvajalci se morajo dogovoriti za spremenjeno 
razvojno politiko. To zahteva spremenjeno obnašanje uporabnikov pri kori- 
ščenju storitev gospodarske infrastrukture. Gre za manjši obseg porabe pri 
počasnejši rasti proizvodnje in standarda, predvsem pa za racionalnejšo porabo 
teh storitev. Izvajalske organizacije pa morajo predvsem poiskati možnosti 
cenejšega opravljanja storitev in opredeliti najnujnejše prioritete v razvojnih 
programih in njihovo bolj smotrno izvedbo. V postopku spreminjanja in do- 
polnjevanja planskih dokumentov morajo v samoupravnih interesnih skupnostih 
realneje ovrednotiti razvojne programe in ne na račun podcenjevanja vrednosti 
programov oziroma investicij širiti seznam dogovorjenih naložb prek realnih 
okvirov. 

Izvršni svet meni, da bo v okviru samoupravnih interesnih skupnosti mate- 
rialne proizvodnje potrebno dati prednost razvoju energetike iz domačih virov, 
vendar pa izdelati najnujnejši program elektroenergetike ob upoštevanju 
zmanjšane stopnje rasti porabe električne energije. Na področju prometa imajo 
prednost programi, ki bodo v železniškem gospodarstvu zagotavljali varnost 
prometa, odpravo ozkih grl in najnujnejši program modernizacije, kar naj pri- 
speva tudi k ustvarjanju večjega deviznega priliva. 
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V drugih infrastrukturnih dejavnostih bo poudarek na rednem vzdrževanju 
zmogljivosti. Širitev kapacitet pa je treba zagotoviti predvsem, če zagotavljajo 
večji devizni priliv. 

Tovarišice in tovariši delegati! Z dopolnjevanjem planskih dokumentov 
samoupravnih interesnih skupnosti družbenih dejavnosti bomo morali pred- 
vsem zagotoviti realnejše ocene dogovorjenih programov tako v obsegu kot 
v njihovi strukturi. S kvalitativnimi premiki v organizaciji in delovanju po- 
sameznih dejavnosti si bo potrebno prizadevati za ohranjanje obsega pravic 
uporabnikov in nujne ravni dejavnosti. Pri tem bo potrebno še nadalje iskati 
možnosti za zmanjševanje investicij in njihovo racionalnejšo izvedbo. Izvršni 
svet meni, da je treba prilagoditi način uveljavljanja spremenjenih amortiza- 
cijskih stopenj materialnim možnostim gospodarstva in potrebam družbenih 
dejavnosti. 

Tovarišice in tovariši! Izvršni svet torej podpira predlagana stališča zbora. 
Predlagamo tudi, da zbor zadolži samoupravne interesne Skupnosti, da pri pri- 
pravi sprememb in dopolnitev svojih planskih aktov izhajajo iz ugotovljenih 
materalnih okvirov in dogovorjenih prioritet. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Kot gradivo za to točko dnev- 
nega reda ste dobili tudi pobudo skupine delegatov iz občine Izola in odgovor 
Izvršnega sveta na to pobudo. 

Ker naš zbor obravnava to točko dnevnega reda v skladu s 84. členom po- 
slovnika Skupščine kot zainteresirani zbor, ste danes na klop dobili predlog 
stališč in predlogov, ki jih bomo posredovali Zboru združenega dela kot pri- 
stojnemu zboru. 

Gradiva sta obravnavala Odbor za finance in Odbor za družbenoekonom- 
ske odnose in razvoj in zboru o tem pismeno poročala. Na osnovi poročil so 
bila tudi pripravljena stališča in predlogi, ki ste jih dobili danes. Želita po- 
ročevalca besedo? (Da.) Besedo ima tovarišica Zdenka Jurančičeva, predsednica 
Odbora za finance. 

Zdenka Jurančič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Dve pripombi oziroma spreminjevalna predloga imam pred seboj in bi 
prosila, če lahko vzamete v roke besedilo stališč, ki smo jih danes prejeli na 
klop, pa se boste potem odločili, če sprejmete tudi te pripombe. 

Prva pripomba se nanaša na zadnji stavek 1. točke drugega poglavja. Tu 
bi v besedilu nadomestili besedo »podpori« z besedo »uveljavitvi«. Stavek bi 
se tako glasil: »To odgovornost je moč uveljaviti le ob vsestranski uveljavitvi 
delegatskih skupščin samoupravnih interesnih skupnosti, njihovih strokovnih 
služb in družbenopolitičnih organizacij.« 

Druga pripomba, na katero smo bili opozorjeni s strani Zakonodajno-pravne 
komisije, pa se nanaša na 1. točko tretjega poglavja, in sicer naj bi se ta točka 
glasila tako: »Zbor občin podpira ukrepe, ki so jih že sprejele skupščine samo- 
upravnih interesnih skupnosti za pospešitev sporazumevanja in sprejete ukrepe 
glede nepodpisnikov in tistih, ki so sporazume odklonili.« Gre za jasnejšo 
pravno formulacijo. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Pričenjamo razpravo! Pismenih 
prijav za razpravo ni. Zeli kdo besedo? (Ne.) Ce ne, potem zaključujem razpravo 
in dajem na glasovanje predlog stališč in predlogov našega zbora, ki jih bomo 
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posredovali Zboru združenega dela. Kdor je za, naj prosim glasuje! (56 delega- 
tov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Soglasno smo sprejeli predlagani sklep z dopolnitvijo, kot jo je predlagala 
tovarišica Jurančičeva. 

Zbor združenega dela pa bo zavezal vse samoupravne interesne skupnosti, 
da se drže materialnih okvirov, kot predlaga Izvršni svet in kot narekujejo 
razmere. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in zavarovanju za 
primer brezposelnosti z osnutkom zakona. 

Predlog za izdajo z osnutkom je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni 
svet in za svojega predstavnika določil tovariša Franceta Kovača, pomočnika 
predsednika Republiškega komiteja za delo. Tovariš Kovač, želite besedo? (Da.) 
Prosim! 

France Kovač: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Razlogi za delno spremembo zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer 
brezposelnosti izhajajo iz usmeritve temeljnih planskih aktov, družbenih dogo- 
govorov in samoupravnih sporazumov, ki opredeljujejo na dopolnjenih osnovah 
celotno politiko socialne varnosti delovnih ljudi. Prav tako nas k spremembam 
in dopolnitvam zakonodaje na tem področju navaja ocena, da je z uveljavlja- 
njem aktivnejših oblik socialne varnosti pri zaposlovanju potrebna večja mo- 
tiviranost delavcev za čimprejšnjo zaposlitev, skladno s potrebami združe- 
nega dela. 

Predlagane spremembe zato sledijo spremenjenim družbenoekonomskim 
pogojem, hkrati pa tudi težijo k odpravljanju nekaterih nesorazmerij v druž- 
beni praksi. Tako opredeljeni cilji predloga za izdajo zakona ne spreminjajo 
temeljnih načel republiškega zakona na tem področju. Predlagamo, da se spre- 
menijo oziroma dopolnijo določila, ki urejajo višino najmanjšega in najvišjega 
denarnega nadomestila oziroma denarne pomoči, čas trajanja in valorizacijo 
dajatev, pravico pripravnikov do prejemanja dajatev za čas brezposelnosti 
ter pooblastilo Zvezi skupnosti za zaposlovanje SR Slovenije, da predpiše enotne 
kriterije za prenehanje dajatev v primerih neupravičenih odklonitev zaposlitve. 

Poleg tega s predlogom za izdajo predlagamo manjše spremembe tudi glede 
določitve starosti brezposelne osebe, do kdaj je delovno zmožna in časovno uskla- 
ditev rokov za prijavo brezposelnosti skupnostim za zaposlovanje, z rokom za 
vložitev zahtevka za denarno nadomestilo. Dosedanja odmera denarnih nado- 
mestil za primer brezposelnosti ter trajanje njihovega prejemanja ni bila v 
celoti naravnana k ciljem produktivnega zaposlovanja po planskih dokumentih. 

_ Dosedanja razprava o predlogu za izdajo ni v celoti podprla predlaganih 
rešitev v osnutku zakona. Razprava, ki so jo o teh vprašanjih organizirali tova- 
riši v sindikatih, Zvezi socialistične mladine Slovenije in telesih Republiške kon- 
ference Socialistične zveze delovnega ljudstva, je opozorila, da bo predlagane 
rešitve potrebno še nadalje proučevati in dopolnjevati. 

Za pripravo predloga zakona pa je potrebna jasna opredelitev, ali pri do- 
ločanju spodnje meje denarnega nadomestila izpeljemo že sprejeto načelo na 
področju socialne politike, da nobeno nadomestilo ne more biti enako kot 
prejemek delavca, ki dela, ali stališče, ki se je izoblikovalo v dosedanji razpravi 
in ki ga povzema v svojih stališčih Izvršni odbor Predsedstva Republiške kon- 
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ference Socialistične zveze delovnega ljudstva, da naj nadomestilo ne presega 
prejemkov delavca, ki dela. Slednje načelo bi pomenilo zahtevo izenačevanja 
višine denarnega nadomestila s prejemki delavcev, ki delajo. Za razliko od teh 
so bili v razpravi podprti predlogi, da se dosedanja valorizacija denarnih nado- 
mestil in denarnih pomoči ne bi več določala v skladu z gibanjem življenjskih 
stroškov, ampak v skladu z gibanjem osebnih dohodkov. 

V razpravi so bile različne ocene tudi glede predloga za pravico do 3 me- 
sečnega denarnega nadomestila le za tiste pripravnike, ki opravljajo priprav- 
niško delo manj kot 9 mesecev in ostanejo brez delovnega razmerja po uspešno 
končanem pripravništvu. Opozorila, dana v razpravi, zlasti v delovnih telesih 
Republiške konference Socialistične zveze delovnega ljudstva, bo potrebno ob 
prijavljanju predloga temeljito proučiti in poiskati rešitve, ki bodo spodbujale 
tako mlade delavce kot delavce organizacij združenega dela, da združijo svoje 
delo v delovno razmerje za nedoločen čas. Toda tudi tu je potrebna načelna 
usmeritev Skupščine SR Slovenije, ali je primerno iz utemeljitev, navedenih 
v gradivu, zajeti v krog upravičencev do nadomestila tudi pripravnike, ki 
opravljajo pripravniško delo le 6 mesecev, torej manj kot je s splošno določbo 
zakona določena spodnja meja trajanja delovne dobe za pridobitev teh pravic. 

Predlagatelj se pridružuje vsem jasno postavljenim usmeritvam glede po- 
trebe po hitrejšem in bolj učinkovitem zagotavljanju pogojev za uspešno vklju- 
čevanje mladih v delovno razmerje za nedoločen čas. Razširitev pravice nado- 
mestila tudi na te pripravnike pa po mnenju predlagatelja dodatno varuje 
njihov socialni položaj za primer, ko kljub naporom v nakazanih smereh v se- 
danjih družbenoekonomskih pogojih ne bodo uspeli takoj pridobiti pravice do 
dela za nedoločen čas. Pri tem se zastavlja vprašanje, ali socialno varnost teh 
mladih ljudi zagotavljati znotraj sistema socialnega skrbstva in otroškega var- 
stva ali znotraj skupnosti za zaposlovanje, ki je prav tako sestavni del Skupnosti 
socialnega varstva. 

Zaradi nejasnosti glede opredelitve delovne zmožnosti in zato, ker je dolo- 
čitev kriterija glede ustrezne zaposlitve več ali manj strokovnega značaja pa 
tudi odraz politike zaposlovanja, naj Zveza skupnosti za zaposlovanje SR Slo- 
venije na osnovi predloga določi enotne kriterije, po katerih se ugotavlja ustrez- 
nost oziroma neustreznost ponuđene zaposlitve, s čimer je povezano tudi tra- 
janje pravic za čas brezposelnosti. 

Tovarišice in tovariši! Tudi za ta predlog je Zveza sindikatov Slovenije 
organizirala prehodno razpravo, pomisleke ter dodatne pobude pa strnila na 
seji predsedstva Republiškega sveta. V razpravo o tem predlogu so bile aktivno 
vključene tudi druge družbenopolitične organizacije, zlasti Zveza socialistične 
mladine Slovenije in Republiška konferenca Socialistične zveze delovnega ljud- 
stva Slovenije. 

V vseh teh razpravah je aktivno sodeloval tudi predlagatelj po svojih pred- 
stavnikih. Mnenja in stališča je strnil Izvršni odbor Predsedstva Republiške 
konference Socialistične zveze delovnega ljudstva in jih predložil zborom Skup- 
ščine SR Slovenije za današnjo razpravo. 

Na podlagi teh stališč ter današnje razprave v zborih Skupščine SR Slo- 
venije bo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pripravljal predlog zakona v naj- 
tesnejšem sodelovanju z družbenopolitičnimi organizacijami in predlagal pred- 
log zakona v obravnavo Skupščini SR Slovenije šele tedaj, ko bodo v celoti do- 
sežene enotne ocene in stališča o primernosti teh sprememb in dopolnil ter o na- 
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činu reševanja skupno ugotovljenih vprašanj, ki so zajeta v predlogu za izdajo 
in v osnutku. 

V imenu Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije predlagam, da po raz- 
pravi sprejmete predloženi predlog za izdajo zakona o spremembah in do- 
polnitvah zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti z os- 
nutkom zakona. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala! Predlog za izdajo zakona in osnutek 
\sta bila objavljena v Poročevalcu št. 1. Prejeli ste tudi stališča Predsedstva Re- 
publiškega sveta Zveze sindikatov in Republiške konference Zveze socialistične 
mladine in pismo Izvršnega odbora Predsedstva Republiške konference Socia- 
listične zveze. 

Obravnavala sta ga Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj in Za- 
konodajno-pravfia komisija, ki sta zboru pisno poročala. Želita poročevalca 
besedo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo! Besedo ima tovarišica Zdenka Jurančič, ki je hkrati 
tudi delegatka občine Kranj. Prosim! 

Zdenka Jurančič: Pred sabo imam tri strani pripomb, ločenih v dve 
skupini. Štiri pripombe se nanašajo na člene, predložene v osnutku zakona, 
nato so še pripombe, ki se nanašajo na določila sedaj veljavnega zakona, ki pa 
jih predlagatelj v tem osnutku ne spreminja. Pripombe sem v pisni obliki prav- 
kar oddala. 

Želela bi na kratko opozoriti na stališče skupine delegatov iz občine Kranj. 
Po našem mnenju so namreč predlagane spremembe le delna izboljšava določil 
iz 4. in 5. poglavja veljavnega zakona. Nekatera določila tega zakon so namreč 
takšna, da dopuščajo različna tolmačenja v konkretni praksi, zato menimo, da je 
potrebno to stanje spremeniti. 

Kot sem rekla, konkretnih pripomb zdajle ne bom navajala, ker so oddane 
v pisni obliki. Če predlagatelj teh pripomb ne bo mogel sprejeti, prosim, da v 
obrazložitvi ob predlogu zakona pojasni vzroke, zakaj pripombe skupine dele- 
gatov iz Kranja niso mogle biti uveljavljene. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Besedo ima dr. Mitja Mrgole, 
delegat iz Ptuja. 

Dr. Mitja Mrgole: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Naša skupina delegatov je razpravljala o tem predlogu za izdajo zakona 
z osnutkom zakona in predlaga, da se v zakon vnese določilo, ki bo vezalo višino 
m pravico denarnega nadomestila za čas nezaposlenosti tudi na skupni dohodek 
družine, katere član je in v kateri živi v skupnem gospodinjstvu. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Še kdo želi besedo? (Ne.) Ker 
še nimamo stališč Družbenopolitičnega zbora, predlagam, da prekinemo to točko 
dnevnega reda. 

Prehajamo na 7. t o č k o dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o upravnih taksah z osnutkom 
zakona. 
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Predlog za izdajo in osnutek je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet 
in za svojega predstavnika določil tovariša Franca Škufco, namestnika direk- 
torja Republiške uprave za družbene prihodke. Želite besedo? (Ne.) 

Predlog za izdajo zakona in osnutek ste dobili. Obravnavala sta ga Odbor 
za finance in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta zboru pisno poročala. Želita 
poročevalca besedo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo! Besedo ima tovariš Vinko Lesko var iz občine Sloven- 
ska Bistrica. Prosim! 

Vinko Leskov ar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Na skupni seji skupine delegatov za Zbor občin in Zbor združenega dela 
za gospodarsko področje Skupščine SR Slovenije 3. marca 1982 so delegati na 
predlog občinske uprave za družbene prihodke Slovenske Bistrice sprejeli na- 
slednje stališče. 

Na seji zborov Skupščine SR Slovenije se ne glasuje za sprejem zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o upravnih taksah. Hkrati predlagamo, 
da se v tarifni številki 33 sprejme varianta, kar pomeni ukinitev plačevanja 
taks za akte, s katerimi se dovoljuje gradnja hidrotehničnih naprav za izkori- 
ščanje vodnih sil (male elektrarne, vodni mlini in podobno). 

S predlagano spremembo zakona se poleg nekaterih manjših sprememb 
spreminjajo predvsem višine taks, določenih v taksni tarifi, ki je sestavni del 
zakona. Predlaga se, da se republiške Upravne takse povečajo za 100 %. Z ob- 
činskim odlokom o upravnih taksah je določeno, da je višina občinskih upravnih 
taks enaka republiških upravnim taksam. S tem se avtomatsko za 100 fl/<> pove- 
čajo tudi občinske upravne takse. Posledica tako povečanih taks bi bila zvišanje 
proračunskih prihodkov občine za okoli milijon din. Hkrati pa bi se za enak 
znesek povečali tudi proračunski presežki, kar pa ni povsem v skladu z zveznim 
zakonom o načinu razpolaganja s presežki proračunov v družbenopolitičnih 
skupnostih in samoupravnih interesnih skupnostih, ki določa, da bi se morale 
stopnje davkov in taks določati tako, da do proračunskih presežkov ne bi 
prihajalo. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala! Besedo ima tovariš Franc Škufca, 
namestnik direktorja Republiške uprave za družbene prihodke. 

Franc Škufca: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Kot je že v obrazložitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
upravnih taksah navedeno, taksni zneski niso bili povečani že od leta 1977, kar 
vsekakor narekuje tudi povečanje taks glede na povečanje stroškov upravnih 
organov. 

Prihodki iz naslova republiških upravnih taks so majhni, kar je razvidno 
tudi iz obrazložitve in so znašali v 1980. letu 362 tisoč dinarjev, kar pomeni, 
da ne morejo bistveno vplivati na presežke občinskih proračunov, ker se namreč 
prihodki od republiških upravnih taks odstopajo občinskim proračunom. 

Skupščina danes obravnava predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona, 
kar pomeni, da bi predlog zakona v primeru, če danes pobudo sprejmete, lahko 
obravnavan sredi letošnjega leta. Tako bodo povečani dohodki občinskih pro- 
računov iz tega naslova lahko realizirani največ za eno polovico letošnjega leta. 
Mislim pa, da je ocena, ki jo je navajal delegat iz Slovenske Bistrice, glede na 
naše podatke vsekakor previsoka. 
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Menimo, da odlaganje sprejetja zakona o določitvi republiških upravnih 
taks ne bi bilo primerno, saj bi še v večji meri prišlo do izraza to, kar ugo- 
tavlja Odbor za finance Zbora združenega dela, da bi bilo potrebno celo sproti, 
to se pravi vsako leto, valorizirati upravne takse, da ne bi prišlo do takšnega 
povečanja upravnih taks oziroma do takšnih skokov v zneskih upravnih taks. 
Tako povečanje je zdaj deloma opravičljivo, ker se te upravne takse plačujejo 
v taksnih vrednotnicah in teh ni mogoče izdajati vsako leto oziroma pride potem 
do večjih odstopanj pri posameznih višinah taks. 

Glede na navedeno torej Izvršni svet meni, da ni razlogov oziroma da pred- 
log delegata, ki je opozoril, da bodo prihodki občinskih proračunov tako po- 
rasli, da to lahko vpliva bistveno na presežke občinskih proračunov, ni takšne 
narave, da bi bil to razlog za odložitev sprejetja sprememb zakona o upravnih 
taksah. 

Predsednica Silva Jereb: Zeli še kdo besedo? (Ne.) Če ne, potem pred- 
lagam zboru, da sprejme takle sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uprav- 
nih taksah z osnutkom zakona se sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi Izvšni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi predloga zakona naj predlagatelj upošteva pripombe Odbora 

za finance Zbora občin, pripombe skupin delegatov in pripombe iz razprave 
delegatov na seji zbora. 

Kdor je za tak sklep, naj prosim glasuje! {57 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o spremembi zakona o postopku za ustanovitev, združitev oziroma spre- 
membo območja občine ter o območjih občin s predlogom zakona. 

Predlog za izdajo zakona s predlogom zakona je Skupščini predložila v ob- 
ravnavo Skupščina občine Maribor, ki je za svojega predstavnika določila dele- 
gata te občine Zdravka Dolinška. Želite besedo tovariš Dolinšek? (Ne.) 

Predstavnik Izvršnega sveta pri tej točki je tovariš Ivan Rau, republiški 
podsekretar v republiškem sekretariatu za pravosodje, upravo in proračun. 
Tovariš Rau, želite besedo? (Ne.) 

Predlog za izdajo zakona s predlogom zakona ste dobili. Dobili ste tudi 
mnenje Izvršnega sveta. Predlog za izdajo zakona s predlogom zakona sta ob- 
ravnavala Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem in Zakonodajno-prav- 
na komisija, ki sta zboru pisno poročala. Želita poročevalca besedo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Prijav za razpravo ni. Zeli kdo besedo? (Ne.) Ce ne, 
zaključujem razpravo in dajem predlog za izdajo zakona s predlogom zakona na 
glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! (58 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog za izdajo zakona s pred- 
logom zakona. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na osnutek dogovora 
socialističnih republik in socialističnih avtonomnih pokrajin o skupnih temeljih 
izobraževanja in izpopolnjevanja kadrov za delo na področju vzgoje in izobra- 
ževanja. 
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Osnutek dogovora je pripravila medrepubliško-pokrajinska komisija za re- 
formo izobraževanja, Skupščini pa ga je predložil Pedagoški zavod Vojvodine. 

Predstavnik Izvršnega sveta pri tej točki dnevnega reda je tovariš Leopold 
Kejžar, namestnik predsednice Republiškega komiteja za vzgojo in izobraže- 
vanje ter telesno kulturo. Želite besedo tovariš Kejžar? (Ne.) 

Osnutek dogovora ste dobili, dobili ste tudi mnenje Republiškega sveta za 
vzgojo in izobraževanje ter mnenje Izvršnega sveta. 

Osnutek dogovora sta obravnavali skupina delegatov za spremljanje' uresni- 
čevanja zakona o usmerjenem izobraževanju in Zakonodajno-pravna komisija, 
ki sta zboru pisno poročali. Želita poročevalca besedo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovarišica Zdenka Jurančič, delegatka iz 
občine Kranj. 

Zdenka Jurančič: Naši skupini delegatov imata samo eno pri- 
pombo, in sicer k 10. členu tega osnutka dogovora. V 10. členu je opredeljena 
najnižja stopnja strokovne izobrazbe na štiri osnovne kategorije profila kadrov 
za področje vzgoje in izobraževanja. Za vzgojitelje predvideva najmanj šesto 
oziroma sedmo stopnjo strokovne izobrazbe. V 6. členu je opredeljeno delo vzgo- 
jitelja. Problem je v tem, da imamo v Sloveniji organiziran študij na nivoju 
pete stopnje strokovne zahtevnosti za izobraževanje vzgojiteljev v vzgojno- 
izobraževalnih organizacijah predšolske vzgoje in izobraževanja. Pristop k do- 
govoru nas obvezuje, da spremenimo veljavni sistem, za kar pa bo potrebno 
opraviti zahtevne priprave, predvsem pa zagotoviti materialne pogoje. Realno 
je težko pričakovati uresničitev v smislu osnutka dogovora, zato predlagamo, da 
se omenjeni 10. člen primerno spremeni. 

Predsednica Silva Jereb: Podobno menita tudi Izvršni svet in naša 
skupina, tako da imate vse možnosti, da pri tem uspete. Želi še kdo besedo? 
(Ne.) Če ne, potem zaključujem razpravo in predlagam, da zbor sprejme na- 
slednji sklep: 

1. Zbor občin sprejema osnutek družbenega dogovora socialističnih republik 
in socialističnih avtonomnih pokrajin o skupnih temeljih izobraževanja in izpo- 
polnjevanja kadrov za delo na področju vzgoje in izobraževanja. 

2. Zbor pooblašča Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, da v postopku obli- 
kovanja predloga družbenega dogovora uveljavlja pripombe delovnih teles 
Skupščine, razvidne iz njihovih poročil, razprave delegatov na seji zbora ter 
stališča Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 

3. Zbor bo o pristopu k predlogu dogovora dokončno odločil po opravljenem 
usklajevanju stališč republik in avtonomnih pokrajin, danih k osnutku dogo- 
vora socialističnih republik in socialističnih avtonomnih pokrajin o skupnih te- 
meljih izobraževanja in izpopolnjevanja kadrov za delo na področju vzgoje 
in izobraževanja. 

Zeli o tem sklepu kdo besedo? (Ne.) Če ne, potem prosim, da glasujete. 
Kdor je za tak sklep, naj prosim glasuje! (59 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, to je na informacijo o 
preskrbljenosti tržišča s proizvodi široke potrošnje s posebnim poudarkom na 
proizvodih vsakodnevne rabe v letu 1982. 

30* 
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Informacijo je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet in za svojega 
predstavnika določil tovariša Alojza Klemenčiča, člana Izvršnega sveta in pred- 
sednika republiškega komiteja za tržišče in splošne gospodarske zadeve, in tova- 
riša Aleksandra Škrabana, namestnika predsednika tega komiteja. 

Uvodno obrazložitev smo poslušali na skupnem zasedanju. Informacij a je 
bila objavljena v Poročevalcu št. 5. Obravnaval jo je Odbor za družbenoekonom- 
ske odnose in razvoj in o tem zboru pisno poročal. Zeli poročevalec odbora 
besedo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Jože Kolbl, delegat iz občine Gor- 
nja Radgona. 

Jože Kolbl: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov za Zbor združenega dela in Zbor občin Skupščine občine 
Gornja Radgona je razpravljala o predloženi informaciji in o problematiki pre- 
skrbe v občini Gornja Radgona. Ker smo obmejna občina, še toliko bolj pride do 
izraza občasno pomanjkanje posameznih proizvodov vsakdanje rabe. 

V zadnjem času pa so pereči predvsem naslednji primeri: občasno je po- 
manjkanje moke — moram povedati, da jo precej pokupijo avstrijski državljani 
— prav tako tudi kruha, nadali e margarine, čokolade in čokoladnih izdelkov, 
občasno primanjkuje pralnih praškov, čistilnih sredstev, različnih začimb in do- 
datkov za pecivo in tudi jedilnega olja. V prodajalnah s tehničnim blagom pri- 
manjkuje raznih kablov in vodnikov, električnih žarnic, električnih brivskih 
aparatov, barvnih televizorjev — teh po izjavi inšpektorjev ni bilo že 3 mesece 
— nadalje elektromotorjev, vodnih črpalk, malih gospodinjskih strojčkov in 
naprav. Na področju bele tehnike primanjkuje štedilnikov na trda goriva ter 
kombiniranih štedilnikov na plin in elektriko, primanjkuje tudi zamrzovalnikov 
in hladilnikov. 

Zadnje dni sploh ni mogoče dobiti butan plina, premoga, prav tako ni 
raznih barv in lakov ter potrebnih topil. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Želi še kdo besedo? Tovariš Škraban, že- 
lite besedo? (Da.) 

Aleksander Škraban: Tovarišica predsednica, tovarišice in tova- 
riši delegati! 

Tovariš Kolbl je govoril o preskrbi v širšem pomenu. Informacija, ki vam je 
bila danes predložena, pa se nanaša na proizvode vsakdanje rabe. Moram pa 
reči, da sem presenečen, da manjka moke, olja in tako dalje, saj gre za proiz- 
vode, ki jih ne bi smelo primanjkovati. 

Razprava tovariša Kolbla pa je opozorila na problem, ki niti v dosedanjih 
razpravah niti v informaciji ni bil dovolj izpostavljen. Namreč pogosti so pri- 
meri, da se posamezne organizacije združenega dela, nosilke preskrbe na dolo- 
čenih območjih, ali pa tudi predstavniki občinskih skupščin obračajo na re- 
publiške organe v zadnjem ternutku, to je takrat, ko je preskrba z dolo- 
čenim proizvodom že ogrožena, ali pa je že prišlo do hujših motenj v preskrbi. 
Takšni pojavi so predvsem značilni na območjih, kjer organizacije združenega 
dela, nosilke preskrbe, niso dovolj aktivne v iskanju blagovnih skladov, kjer 
se zanašajo le na sklenjene kupoprodajne pogodbe, pri čemer ne iščejo novih 
dobaviteljev, če poslovni partner, s katerim so sklenili pogodbo, svojih obvez- 



70. seja 469 

nosti ne uresničuje po predvideni dinamiki ali obsegu. Ti primeri so pogosti tudi 
na območjih, kjer trgovske organizacije niso zagotovile tekočega vpogleda v za- 
loženost svojih prodajaln, kjer je komunikacija med prodajalnami in sedežem 
organizacije združenega dela slaba, kjer ne sledijo dinamiki nakupov in kjer 
dinamiki nakupov ne prilagajajo dobav in zalog in kjer niso zagotovili pro- 
grama za oblikovanje rezerv. Zdi se mi, da je razprava tovariša Kolbla glede 
moke, olja in tako dalje verjetno eden izmed takšnih primerov. 

Menimo, da je s takšno prakso treba odločno prekiniti. Zaostriti je treba 
obveznost organizacij združenega dela, da uresničujejo svojo osnovno nalogo 
in da tekoče in nemoteno preskrbujejo občane z osnovnimi živili in izdelki 
vsakdanje rabe. Da pa bodo to lahko storile, morajo napraviti vse to, o čemer 
sem prej govoril. 

Kljub problemom financiranja bi morale tudi občine storiti več in si pri- 
zadevati, da oblikujejo rezerve osnovnih živil in proizvodov vsakdanje rabe — 
tu mislimo predvsem na pralne praške — v skladu s predvidenimi programi. 
Praksa je namreč pokazala, da so v občinah, kjer so imeli oblikovane rezerve, 
z njimi pravočasno intervenirali, tako da so hitro odpravili povečane nakupe. 
Znano vam je, da je v Sloveniji prišlo le do občasnih pomanjkanj posameznih 
proizvodov, in to le kot posledica povečanih nakupov oziroma tako imenovane 
potrošniške mrzlice. Z izjemo kave, v Sloveniji nikoli ni bilo pomanjkanja 
nobenega osnovnega živila in proizvoda vsakdanje rabe, ki bi trajalo dalj časa. 
Do občasnih motenj je torej prihajalo skoraj izključno zaradi neorganiziranosti 
trgovskih organizacij, nezadostnega spremljanja nakupov, zaradi ravnanja de- 
lavcev v prodajalnah, ki s svojim vedenjem pogosto povzročajo pri občanih 
dvom, da bo preskrbljenost še nadalje zadovoljiva in ki v pričakovanju pove- 
čanja cen pogosto zadržujejo blago z namenom, da bi prodali blago po novih 
cenah in zaradi ravnanja potrošnikov, ki želijo kupiti blago seveda še po 
nižjih cenah. Do tega prihaja tudi, kar smo že prej ugotovili, zaradi nezadovo- 
ljive organiziranosti nosilcev preskrbe, ki dopuščajo, da zaradi slabih trajnejših 
poslovnih odnosov in zaradi slabega vpogleda v založenost svojih prodajaln pride 
do pomanjkanja blaga v posameznih prodajalnah. Znano pa je, da takoj ko 
pride do pomanjkanja nekega blaga v enem kraju, se to razširi kot plaz po vsej 
občini in še naprej po vsej republiki. 

Večkrat je posledica pomanjkanja tudi neustrezna oziroma enostranska in- 
formacija o problemu preskrbe, o problemu cen, o težavah pri uvozu itd. Znan 
je tudi primer, ko je bila potrošniška mrzlica posledica izjave poslovodnega 
organa tovarne, ki proizvaja komponento za pralne praške, da imajo surovine 
samo še za dva dneva. Občani, ki so to brali, so sklepali, da bodo težave pri 
nakupu pralnih praškov in so pohiteli z nakupi. 

Znano je tudi, da smo vsem tem povečanim nakupom v Sloveniji doslej 
uspešno kljubovali, predvsem s sprostitvijo občinskih in republiških rezerv, 
po potrebi pa smo vključevali tudi zvezne rezerve. Toda dejstvo je, da pogosto 
ne bi bilo treba poseči po republiških in zveznih rezervah, če bi sredina, kjer 
je prišlo do potrošniške mrzlice pravočasno ukrepala, s čimer bi prispevala 
tudi k temu, da se plaz povečanih nakupov ne bi razširil na vso Slovenijo. Zato 
je torej tem bolj pomembno, da nosilke preskrbe in občine oblikujejo ustrezen 
sistem spremljanja stanja preskrbe s proizvodi široke porabe in s proizvodi vsak- 
danje rabe ter da v najkrajšem času oblikujejo rezerve na ravni, predvideni 
v programih. Hvala lepa. 
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Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Tovariš Ivo Marenk, predsednik 
Republiškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, bo odgovoril na 
del vprašanja, ki ga je pri 4. točki dnevnega reda, to je pri uresničevanju za- 
konov s področja kmetijstva, zastavila tovarišica Kristina Skube, delegatka 
iz občine Šmarje pri Jelšah. 

Ivo Marenk: Tovarišica predsednica, spoštovane tovarišice in tovariši 
delegati! Vprašanje tovarišice iz Šmarja se deloma nanaša na problematiko 
oskrbe deloma pa na vprašanja, ki so neusklajena znotraj reprodukcijske verige 
na področju agroživilstva. 

Glede usklajenosti kemične industrije in kmetijstva bi kazalo povedati tole. 
1. Proizvodne kapacitete na področju kemične industrije Jugoslavije, ki 

oskrbuje kmetijstvo, so več kot zadostne glede možnosti proizvodnje. S tega 
vidika ne vidimo problemov glede nadaljnje oskrbe. Resen problem, ki mu je 
tudi v dogovoru o temeljih plana posvečena ustrezna pozornost, pa je ta, da 
dobršen del proizvodnje temelji na tako imenovani licenčni proizvodnji, ki 
zahteva, da se na področju sintez v Jugoslaviji stvari premaknejo naprej, in 
sicer v tem smislu, da se izhodiščne kemične substance začno v večjem obsegu 
proizvajati tudi doma. Na nivoju Slovenije so že sprejete ustrezne planske usme- 
ritve, katere bo, upoštevajoč zmanjšane investicijske možnosti, treba ponovno 
pretehtati. 

2. Na področju gnojil kot drugega kemičnega proizvoda je situacija taka, da 
z dograditvijo INA Kutine, kjer je Slovenija resno zainteresirana za neposredno 
sodelovanje pri investiciji, potekajo pa tudi konkretni razgovori glede vklju- 
čitve agroživilskih organizacij Slovenije kot direktnih partnerjev pri dokončni 
dograditvi, in z dograditvcijo Ruš, o čemer pravkar teče zelo konkretna razprava, 
ni nobenega razloga, da bi do leta 1990 gnojil primanjkovalo, ker se v Jugoslaviji 
hkrati pripravlja dograditev tovarne v Srbiji, tako da ne bo razloga za pomanj- 
kanje gnojil; celo več, čez 10 let bo Jugoslavija lahko zelo pomemben izvoz- 
nik gnojil. 

3. V pravkar sklepaj očem se medrepubliškem družbenem dogovoru o raz- 
voju kmetijstva do leta 1985, kjer nosilci planskih nalog prevzemajo konkreti- 
zirane naloge, se opredeljuje tudi nekaj vprašanj, ki so znotraj kemične indu- 
strije in kmetijstva še v nasprotju. V tem smislu tako ustrezna poslovna zdru- 
ženja v okviru gospodarskih zbornic kot seveda tudi izvršni sveti prevzemajo 
nekatere naloge za uskladitev nekaterih vprašanj na tem področju. Problem je, 
kot vam je znano, devizne narave in je seveda vezan na izvoz. Edina dolgoročna 
rešitev je, kar že dalj časa poudarjamo, bistveno povečanje izvoza tudi agro- 
živilstva, da se bodo lahko v skladu z ustreznim sistemom devize združevale, 
in seveda nadaljevanje politike, ki je do 1985. leta, se pravi v okviru tega 
srednjeročnega plana opredeljena tako v 7. enoti kot v okviru SISEOT kot ce- 
lote z vidika združevanja deviz za potrebe kmetijstva, kolikor se z lastnim izvo- 
zom v okviru največjih naporov, ki so potrebni, te devize ne zagotavljajo. 

Na vprašanje, ki je vezano na trg z živino, bi kazalo odgovoriti naslednje. 
1. Glede krme menimo, da ni potrebe, da ne bi podpirali usmeritve, sprejete 

z dogovorom med republikami in pokrajinami novembra meseca, to je, da se 
normalizira trg s koruzo in na ta način ustvarijo stabilnejši pogoji kmetijske 
proizvodnje v živinoreji, ker samo na ta način lahko dolgoročno računamo na 
redno oskrbo doma kot seveda tudi na večji in racionalnejši izvoz. 
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V tem smislu in v podporo tem ukrepom, ki so podprti tudi z ukrepi kre- 
ditno-*nonetarne politike, vas je tovariš Klemenčič v ekspozeju tudi obvestil, 
da je v teku uvoz ustreznih količin krme, kar naj bi prispevalo k umiritvi 
tržišča. Računamo pa tudi, da bo v mesecu aprilu večja ponudba koruze tudi 
iz normalnih tržnih virov, ki so sicer v Jugoslaviji običajni. 

V tem smislu menim, da kaže podpreti to politiko, ki je v smeri izvajanja 
sprejete politike cen in stabilizacije proizvodnje. 

Glede same neurejenosti trga z živino pa bi želel opozoriti, da se povsem 
strinjamo z delegati, da je treba drugače urejati izvoz tudi na območju Slo- 
venije, izhajajoč iz samoupravne povezanosti v okviru kmetijskih zadrug in 
družbenih organizacij združenega dela, vendar pa je to predvsem stvar samih 
teh organizacij, da se medsebojno povežejo s samoupravnimi sporazumi. Prav 
na območju, o katerem je bil govor, že dve leti dokaj brezplodno poteka samo- 
upravno sporazumevanje o ureditvi zadev na področju klavnic. Na ta način pa 
seveda trpijo odnosi v sami primarni kmetijski proizvodnji. Naša ocena je, da 
bi to kazalo delati skupno. 

S tem seveda ne zanikam problema neurejenosti v nekaterih občinah v SR 
Hrvaški. V teku pa so že dokaj konkretna prizadevanja, da se to stanje uredi, 
in sicer na ta način, da se v dogovoru med konkretnimi organizacijami zdru- 
ženega dela, ki so pooblaščene za oskrbo, in konkretnimi občinami — potrošniki 
z ustreznimi tudi materialnimi, stimulativnimi ukrepi zagotovijo takšni pogoji, 
da se bo živina oddala v skladu s sprejetimi pogodbami. 

Glede tega moram tudi reči, da ni nobenega drugega izhoda kot ta, da se 
priznajo nekatere ekonomske zakonitosti, vendar na način, da ne bodo vpli- 
vali na konkretno realizacijo sprejete politike cen. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Želi še kdo besedo? (Da.) Besedo 
ima tovariš Jože Vilfan, delegat iz občine Ljubljana-Center. 

Jože Vilfan: V naši skupini delegatov smo med drugim govorili tudi 
o potrošniških svetih. V informaciji je tudi misel, da bi pri preskrbi morali 
imeti pomembno vlogo tudi sveti potrošnikov, da pa ti sveti ne funkcionirajo. 
Navedeno je tudi, da je njihova aktivnost omejena samo na kritiko, kaj se dobi 
in kaj ne dobi v lokalni trgovini in podobno. 

Delegati smo ugotovili, da tako pojmovanje potrošniških svetov, kot je pri 
nas, verjetno ni pravilno in ne more dati kakšnih pomembnejših rezultatov. 
Verjetno bi morali razmišljati o tem, da bi ustanovili močno organizacijo po- 
trošniških svetov, ki bi vključevala potrošniške svete v krajevni skupnosti, 
občini, mestu in seveda v republiki in ki bi morda lahko delovala pri SZDL 
kot posebno telo. Ti potrošniški sveti bi morali imeti podobno vlogo, kot jo imajo 
na primer na Zahodu, kjer delujejo v bistvu kot institucija, ki ščiti potrošnika 
v smislu široke preskrbe in kvalitete izdelkov. Potrošniki bi morali predstav- 
ljati odločujočo silo, ki bi imela pravico zahtevati izbor in kvaliteto proizvodov, 
da nam ne bi bilo treba za vsako drobnarijo hoditi prek meje. Skratka, potrebno 
bi bilo razmišljati o povsem drugačni vlogi sveta potrošnikov, ki bi bil orga- 
niziran na republiškem nivoju in ki bi imel svoje organe, dogovorjen načn fi- 
nanciranja, ki bi bil dolžan poročati in podobno. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Vaše predloge bomo posre- 
dovali Republiški konferenci Socialistične zveze, sicer pa je struktura postav- 
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ljena tako kot predlagajo v občini Center, namreč konferenca potrošnikov 
v občinah in konferenca potrošnikov na ravni republike. 

Želi še kdo besedo? (Ne.) Če ne, potem predlagam, da na osnovi razprav, 
zlasti v delovnih telesih in današnjega uvodnega ekspozeja ter razprave na 
seji zbora sprejmemo naslednji sklep: 

1. Zbor občin Skupščine SR Slovenije sprejema informacijo o preskrbljeno- 
sti tržišča s proizvodi široke porabe s posebnim poudarkom na osnovnih pro- 
izvodih vsakdanje rabe v letu 1982 in sprejema ugotovitve in sklepe Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije, predlagane v informaciji. 

2. Informacija daje celovit pregled stanja in preskrbljenosti tržišča s pro- 
izvodi široke porabe ter tako omogoča ustrezno ravnanje nosilcev preskrbe 
in ukrepanje organov in organizacij, ki so odgovorni za stanje na tem področju. 

Pomembno vlogo in odgovornost za preskrbo imajo predvsem proizvajalne 
in trgovinske organizacije združenega dela, ki so nosilke preskrbe. Svojo vlogo 
morajo v celoti razviti in uveljaviti le prek vsestranskega sodelovanja z drugimi 
organi, ki imajo prav tako pomembne naloge pri preskrbi, kot so zlasti Samo- 
upravna interesna skupnost za ekonomske odnose s tujino SR Slovenije, Gospo- 
darska zbornica Slovenije z ustreznimi splošnimi združenji, organizirani po- 
trošniški sveti potrošnikov in samoupravne interesne skupnosti za preskrbo. 
Zlasti je pomembno sodelovanje organizacij združenega dela, ki so nosilke pre- 
skrbe, z občinami, s katerimi morajo med drugim usklajevati bilance potreb 
živil in drugih pomembnejših izdelkov vsakdanje rabe in pravočasno — v skladu 
z dinamiko nakupov — zagotavljati njihovo pokrivanje. 

Zbor občin posebej poudarja tudi pomembnost nalog, ki jih morajo za za- 
dovoljivo preskrbljenost tržišča s proizvodi široke porabe opraviti sveti po- 
trošnikov. V okviru krajevnih skupnosti, občin in mest bi bila nujna široka druž- 
bena akcija, ki naj spodbudi hitrejše ustanavljanje, uveljavljanje in povezo- 
vanje potrošniških svetov pri razreševanju konkretnih vprašanj pri preskrbi. 

V vseh večjih potrošniških središčih je potrebno proučiti tudi možnost za 
čimprejšnje oblikovanje interesnih skupnosti za preskrbo, opredeliti njihove 
naloge in usmeritve, posebej še pri načrtovanju usklajevanja nalog in ukrepanj 
organizacij, ki so nosilke preskrbe. 

Prav tako je potrebno razvijati blagovne rezerve, ki imajo pomembno vlogo 
tudi pri zagotavljanju preskrbe. Te rezerve v organizacijah združenega dela, 
občinah, republikah in v federaciji je potrebno okrepiti in jih povezati v enoten 
sistem, znotraj katerega bo mogoče hitro in med seboj usklajeno ukrepanje na 
tržišču. Tudi v sedanjih razmerah zoženih,jnaterialnih okvirov in ob dejstvu, 
da sistem stalnih virov financiranja rezerv še ni razrešen, je potrebno pospešeno 
iskati rešitve, da se bodo že v tem srednjeročnem obdobju postopoma oblikovale 
rezerve, skladno z že sprejetimi programi. 

3. Zbor meni, da je glede na ugotovitve, ki izhajajo iz informacije in iz po- 
ročil delovnih teles, potrebno na vseh ravneh oceniti izvajanje sprejetih admini- 
strativnih ukrepov, zlasti z vidika, ali dejansko prispevajo k uresničevanju 
dogovorjene politike na področju preskrbe in ali dosegajo cilje, ki jih zasledu- 
jejo. Skladno s tem stališčem naj delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru 
republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije sproži vprašanje ustreznosti 
sedanjega sistema zagotavljanja deviz oziroma združevanja sredstev za uvoz 
nafte in učinkov sprejetih ukrepov glede prepovedi izvoza zdravil. 

4. V samoupravni interesni skupnosti SR Slovenije za ekonomske odnose 
s tujino je potrebno pospešiti prizadevanja za sklenitev samoupravnega spora- 
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z uma o združitvi deviznih sredstev za deficitarne proizvode široke potrošnje, 
uvozniki teh proizvodov pa so dolžni ta sredstva uporabljati samo skladno z na- 
menom, za katera so bila ta sredstva združena in tako zagotoviti nemoteno 
in enakomerno preskrbo tržišč s temi proizvodi. 

Prav tako je Samoupravna interesna skupnost za ekonomske odnose s tujino 
kot udeleženka družbenega dogovora o ukrepih za preskrbo enotnega jugoslo- 
vanskega tržišča s proizvodi posebnega pomena za neposredno potrošnjo delov- 
nih ljudi in občanov v letu 1982 dolžna skrbeti, da bodo v usklajenih planih 
ekonomskih odnosov s tujino vključene uvozne obveznosti, ki izhajajo iz tega 
dogovora za organizacije združenega dela v SR Sloveniji. 

5. Za pravočasno in sprotno reševanje občasnih problemov na področju 
preskrbe je zelo pomembno tekoče spremljanje preskrbe s posameznimi izdelki. 
Zato je potrebno, da organizacije združenega dela, upravni organi na ravni re- 
publike, zlasti pa upravni organi na nivoju občin, zagotovijo način spremljanja 
in medsebojnega obveščanja o stanju preskrbljenosti s posameznimi izdelki. 

6. V pogojih napetih materialnih bilanc je izrednega pomena tudi odnos 
občanov do potrošnje posameznih proizvodov. Zato zbor poziva vse samouprav- 
ne in druge organe ter organizacije, delovne ljudi in občane, da z zmanjševanjem 
potrošnje v vseh primerih, kjer je to mogoče, prispevajo svoj delež k zmanj- 
ševanju porabe. To velja predvsem za derivate nafte in tiste prehrambene pro- 
izvode, ki jih moramo uvažati. 

Zeli o takem sklepu kdo razpravljati? (Ne.) Ce ne, potem prosim, da o njem 
glasujete. Kdor je za, naj prosim glasuje! (56 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Ne.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 
Predlagam, da združimo obravnavo 11., 12., 13. in 14. točke dnevnega reda. 

Kdor je za tak predlog, naj prosim glasuje! (54 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Tudi ne.) 

Ugotavljam, da je predlog soglasno sprejet. 

Prehajamo na 11., 12., 13. in 14. t o č k o dnevnega reda, to je na: 
a) Samoupravni sporazum o ustanovitvi Zdravstvene skupnosti Slovenije 

in statut te skupnosti, 
b) Samoupravni sporazum o ustanovitvi Skupnosti socialnega skrbstva Slo- 

venije in statut te skupnosti 
c) Samoupravni sporazum o ustanovitvi Skupnosti otroškega varstva Slo- 

venije in statut te skupnosti, 
č) Statut Skupnosti starostnega zavarovanja kmetov v SR Sloveniji. 
Samoupravne sporazume in statute so predložile prej navedene samouprav- 

ne interesne skupnosti. Želijo predstavniki predlagateljev besedo? (Ne.) 
Predstavnika Izvršnega sveta pri tej točki dnevnega reda sta tovarišica 

Tatjana Kosovel, članica Izvršnega sveta in predsednica Republiškega komiteja 
za zdravstvo in socialno varstvo, in tovariš France Kovač, pomočnik predsednika 
Republiškega komiteja za delo. Želita predstavnika besedo? (Ne.) 

Smoupravne sporazume in statute ste dobili, dobili ste tudi mnenje Izvrš- 
nega sveta. Obravnavali sta jih skupina delegatov za proučitev samoupravnih 
sporazumov in statutov SIS s področja družbenih dejavnosti za območje repub- 
like in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta zboru pisno poročali. Poročili ste 
dobili danes na klop. Želita poročevalca besedo? (Ne.) 
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Danes ste dobili na klop tudi predlog odloka o soglasju oziroma potrditvi 
omenjenih samoupravnih sporazumov oziroma statutov, ki naj bi ga sprejel 
naš zbor. 

Pričenjam razpravo. Prijav za razpravo ni. Želi kdo besedo? (Ne.) Ce ne, 
potem zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka o soglasju 
k samoupravnim sporazumom in statutom. Kdor je za, naj prosim glasuje! (57 
delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. 
Glede na številne pripombe skupine delegatov k posameznim določbam sa- 

moupravnih sporazumov in statutov pa predlagam, da zbor sprejme še nasled- 
nji skleip: 

Zdravstvena skupnost Slovenije, Skupnost socialnega skrbstva Slovenije, 
Skupnost otroškega varstva Slovenije in Skupnost starostnega zavarovanja kme- 
tov v SR Sloveniji naj predložene samoupravne sporazume o ustanovitvi in sta- 
tute uskladijo s pripombami skupine delegatov za proučitev samoupravnih spo- 
razumov in statutov samoupravnih interesnih skupnosti s področja družbenih 
dejavnosti za območje republike in Zakonodajno-pravne komisije ter spremembe 
in dopolnitve v skladu z zadnjim odstavkom 322. člena poslovnika Skupščine 
SR Slovenije pošljejo na vpogled zborom Skupščine SR Slovenije. 

Kdor je za tak predlog, naj prosim glasuje! (56 delegatov glasuje za.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 15. točko dnevnega reda, to je na volitve in ime- 
novanja. 

Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve je predložila 
zboru v obravnavo predlog odloka o izvolitvi sodnice Višjega sodišča v Kopru 
in predlog odloka o razrešitvi sodnika Višjega sodišča v Ljubljani. Predstavnik 
komisije je njen predsednik tovariš Franjo Turk. Želite besedo? (Ne.) 

Prehajamo na predlog odloka o izvolitvi sodnice Višjega sodišča v Kopru. 
O predlogu odloka pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Ne.) Ce ne, po- 

tem zaključujem razpravo in dajem predlog odloka na glasovanje. Kdor je za, 
naj prosim glasuje! (55 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. 
S tem je bila za sodnico Višjega sodišča v Kopru izvoljena tovarišica Jožica 

V elkaverh-Sušec. 
Prehajamo na predlog odloka o razrešitvi sodnika Višjega sodišča v Ljub- 

ljani. 
O predlogu odloka pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Ne.) Ce ne, 

potem zaključujem razpravo in dajem predlog odloka na glasovanje. Kdor je 
za, naj prosim glasuje! (56 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. S tem je bil raz- 
rešen dolžnosti sodnika Višjega sodišča v Ljubljani tovariš Bogdan Salberger, 
in sicer s 30. 4. 1982. 

Vračamo se na 4. točko dnevnega reda, to je na uresničevanje 
zakonov s področja kmetijstva. 
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O delu skupine delegatov bo poročal tovariš Stanko Lesnika, član skupine 
delegatov. 

Stanko Lesnika: Skupina je skrbno pregledala številne pripombe 
in ugotovila, da so po svoji vsebini take narave, da so zajete v predlaganih 
sklepih. j. 

Skupina pa predlaga naslednjo spremembo oziroma dopolnitev predloga 
ugotovitev, priporočil in sklepov: 

V enajsti vrsti prvega odstavka 12. točke se za besedama »skladno z« dodata 
besedi »delovnim prispevkom.« Tako bi se zadnji stavek prvega odstavka 
12 točke glasil takole: »V tem smislu je potrebno čimprej spremeniti metodolo- 
gijo za ugotavljanje dohodka od obdelovalne zenjlje ter jo prilagoditi tako, da 
bo mogoče ustvarjeni dohodek ugotavljati skladno z delovnim prispevkom, de- 
janskimi proizvodnimi možnostmi in ekonomskimi gibanji. 

Vse to bo Zagotovilo, da bo davčna politika spodbujala k večji proizvodnji 
in usmerjala k združevanju in upoštevanju sprejetih obveznosti glede usmer- 
jene kmetijske proizvodnje.« 

Na videz gre za majhno dopolnitev, vendar komisija meni, da bi tako be- 
sedilo na nek način poudarilo, da v dopolnjenem sistemu obdavčevanja ne gre 
za to, da bi bil tisti, ki je bolj delaven, na tak način kaznovan. Takšno mnenje 
se v praksi pogosto neupravičeno pojavlja. S tem besedilom pa bi poudarili, da 
bo bodoči sistem te zadeve tako uredil, da do tega ne bi prihajalo. 

Številne pripombe so takšne narave, da bodo služile Izvršnemu svetu pri 
dopolnjevanju zakonodaje na tem področju. Ta stališča tudi obvezujejo zakono- 
dajalca, da določene pripombe pri pripravi dopolnitve teh zakonov upošteva. 

Tudi glede davčne politike je bilo nekaj pripomb. Medzborovska komisija 
meni da besedilo sklepov in stališč skupaj s temi sklepi in okvirnimi izhodišči 
za davčno politiko, ki so že bila verificirana v Skupščini in s podrobnejšimi 
rešitvami, ki jih bo prinesla podaljšana javna razprava, lahko sluzi kot izho- 
dišče za oblikovanje davčne politike v bodoče. 

Sicer pa večina teh sklepov poudarja, da ni rešitev vseh problemov v zako- 
nodaji, ampak predvsem v izvajanju le-te oziroma v ustvarjanju ekonomskih 
pogojev. Predlagamo, da to pripombo predlagatelj pri pripravi besedila upo- 
števa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Zeli še kdo besedo? (Ne.) 
Če ne želi nihče, prahajamo na glasovanje o predlogu ugotovitev, pri- 

poročil in sklepov z dopolnitvami skupine delegatov. Kdor je za, naj prosim 
glasuje! (58 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) . ..... 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog ugotovitev, priporočil m 
sklepov s predlagano dopolnitvijo. 

V zvezi s poročilom o uresničevanju plana setve v letu 1981/82 m ugoto- 
vitvami, predlogi in sklepi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije pa predla- 
gam zboru, da sprejme še naslednji sklep: 

1. Zbor občin jemlje na znanje poročilo o uresničevanju plana setve v letu 
1981/82 ter podpira ugotovitve, predloge in sklepe Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije o uresničevanju plana setve v letu 1981/82. 

2. Da bi bilo mogoče uresničiti planirane naloge na področju kmetijske 
proizvodnje, naj občinske skupščine sproti spremljajo, kako v ugotovitvah, 
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predlogih in sklepih Izvršnega sveta zavezani nosilci nalog na področju ures- 
ničevanja plana setve uresničujejo dogovorjene obveznosti. 

Kdor je za tak sklep, naj prosim glasuje! (56 delegatov glasuje za.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 16. točko dnevnega reda, to je na predloge in vpra- 
šanja delegatov. < 

Po prvem odstavku 41. člena poslovnika Skupščine ima delegat v zboru 
pravico zastaviti Izvršnemu svetu, republiškim funkcionarjem, ki vodijo delo 
v republiških organih, vprašanja, ki se nanašajo na njihovo delo ali na zadeve 
iz njihove pristojnosti. Vprašanje lahko postavi delegat tudi predsedniku Skup- 
ščine, predsedniku zbora, predsedniku delovnega telesa ali predsedniku skup- 
ščine samoupravne interesne skupnosti za območje republike, kadar ta enako- 
pravno odloča s pristojnimi zbori. 

K tej točki dnevnega reda ste dobili delegatsko vprašanje Janka Pučnika, 
delegata iz občine Ljubljana-Bežigrad in delegatsko vprašanje skupine dele- 
gatov iz občine Novo mesto. 

Na delegatsko vprašanje tovariša Pučnika bo odgovoril tovariš Lojze Sene- 
gačnik, pomočnik predsednika Republiškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano. 

Lojze Senegačnik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Na 69. seji Zbora občin Skupščine SR Slovenije, dne 24. 2. 1982, je de- 
legat Janko Pučnik zastavil dodatno delegatsko vprašanje, ki se glasi: 

Koliko samoupravnih sporazumov za zagotavljanje proizvodnje hrane med 
organizacijami združenega dela je že sklenjenih in kdo bdi nad njimi? Eno leto 
srednjeročnega obdobja je že za nami, jugoslovanski družbeni dogovor o razvoju 
agroživilstva pa je še vedno v razpravi. Zdi se nam, da je vse preveč prepuščeno 
volji in angažiranosti posameznih organizacij združenega dela, ki so kot no- 
silke oskrbe s hrano zadolžene za to področje, premalo pa je širše družbene 
aktivnosti. 

Odgovor: Kot je bilo že rečeno v odgovoru na 67. seji Zbora občin Skup- 
ščine SR Slovenije, tečejo prizadevanja za sklenitev dolgoročnih samoupravnih 
sporazumov za preskrbo s hrano vseh v Sloveniji deficitarnih proizvodov. Do- 
slej so že sklenjeni naslednji samoupravni sporazumi, ki temeljijo na skupnih 
vlaganjih. 

Z organizacijami združenega dela iz SAP Vojvodine so organizacije zdru- 
ženega dela žitno predelovalne industrije iz Slovenije sklenile dva samoupravna 
sporazuma o trajnem sodelovanju za dobo 15 let, ki Sloveniji letno zagotavljata 
skupno 64 000 ton pšenice. 

Za oskrbo s surovim sončničnim oljem so slovenske oljarne podpisale dolgo- 
ročni sporazum za 10 000 ton olja s SAP Vojvodino ter za 3000 ton s SR Srbijo. 
Poleg tega pa ima Slovenija sklenjen tudi samoupravni sporazum s SR Hrvatsko, 
in sicer s tovarno za predelavo soje v Zadru, kjer se Slovenija oskrbuje s 
17 400 tonami surovega sojinega olja iz predelane uvožene soje. 

Za pokrivanje bilančnih potreb po sladkorju imajo slovenske organizacije 
združenega dela z organizacijami združenega dela iz SAP Vojvodine sklenjene 
sporazume za 80 000 ton sladkorja ter z organizacijami združenega dela iz SR 
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Hrvatske za 15 000 ton sladkorja. Z istimi organizacijami združenega dela so 
sklenjeni tudi dogovori o dolgoročni preskrbi z melaso. 

V zadnjem času je sozd TIMA z organizacijo združenega dela iz SR Hrvat- 
ske podpisal samoupravni sporazum, ki Sloveniji zagotavlja 100 ton svežega 
mesa, 250 ton mesnih izdelkov, 6000 ton pšenice, 16 000 ton moke, 9000 ton 
sladkorja, 100 ton mlečnih izdelkov in 244 vagonov vina letno. 

Čedalje več sodelovanja na dolgoročnih osnovah za preskrbo s hrano pa je 
tudi z nerazvitimi republikami in pokrajinama na osnovi skupnih vlaganj in 
sredstev sklada za nerazvite republike in pokrajine. Omeniti velja sovlaganja 
sozd Slovin v vinogradništvo, Fructal iz Ajdovščine sovlaga v surovinsko bazo 
ter proizvodnjo sadnih polproizvodov in sadnih sokov, sozd Mercator je pod- 
pisal dolgoročni sporazum, po katerem si bo v naslednjih letih v SR Bosni in 
Hercegovini zagotovil 20 000 komadov prašičev. Na enaki osnovi je še vrsta 
sporazumov, s katerimi si slovenske organizacije združenega dela zagotavljajo 
sadje, zelenjavo, vino in drugo. 

Spremljanje povezovanja in izvajanja samoupravnih sporazumov med orga- 
nizacijami združenega dela, nosilci preskrbe s hrano, se vrši tako v Gospodarski 
zbornici in ustreznih splošnih združenjih ter v poslovnih skupnostih kot v okviru 
Republiškega komiteja za trg in splošne gospodarske zadeve in Republiškega 
komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

Posebna aktivnost za sklenitev dolgoročnih odnosov med organizacijami 
združenega dela iz Slovenije in drugimi republikami oziroma avtonomnima 
pokrajinama v preskrbi s koruzo teče v okviru živinorejske poslovne skupnosti, 
za kar se v SR Sloveniji v okviru Gospodarske zbornice Slovenije in Ljubljanske 
združene banke že pripravljajo potrebna izhodišča za sklenitev ustreznega 
samoupravnega sporazuma. 

Prav tako so Zavod SR Slovenije za rezerve, Gospodarska zbornica Slove- 
nije, Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in drugi odgovorni organi v letu 1981 
sprejeli dodatne ukrepe in se z Izvršnim svetom SAP Vojvodine dogovorili o za- 
gotovitvi manjkajočih količin hrane v SR Sloveniji 

Predlog družbenega dogovora o izvedbi družbenega plana Jugoslavije o 
agroindustrijskem kompleksu je pripravljen do faze predloga in ni več bistvenih 
odprtih vprašanj. Predlog gre v zadnjo razpravo, kjer naj bi se doseglo do- 
končno soglasje vseh predvidenih podpisnikov, ker je dogovorjeno, naj bi se 
po možnosti sklenil še v tem mandatnem obdobju skupščin republik in pokrajin. 

Pri tem želimo pripomniti, da ne gre za planski dogovor, s katerim naj 
bi se na novo določile naloge in pravice, ki izhajajo iz plana, temveč za druž- 
beni dogovor o prevzemu obveznosti za izvedbo že sprejetega plana. To z dru- 
gimi besedami pomeni, da se bodo z družbenim dogovorom jasneje definirale 
naloge in obveznosti družbenopolitičnih skupnosti in še zlasti asociacij zdru- 
ženega dela za zagotovitev potrebne hrane, rezerv in izvoza na področju agro- 
industrijskega kompleksa. Pri tem se je izhajalo iz obveznosti, ki so jih organi- 
zacije združenega dela neposredno in prek svojih asociacij prevzele s planskimi 
akti. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Senegačnik. Delegati iz 
občine Ljubljana-Bežigrad in vsi drugi boste dobili odgovor tudi pisno. 

Na delegatsko vprašanje skupine delegatov iz občine Novo mesto pa bo 
odgovoril tovariš Ivan Rau, republiški podsekretar v Republiškem sekretariatu 
za pravosodje, upravo in proračun. 
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Ivan Rau: Tovardšica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! De- 
legatsko vprašanje skupine delegatov za Zbor združenega dela in Zbor občin 
Skupščine SR Slovenije iz Novega mesta se glasi: 

Izdelava zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1982 je sicer vključevala 
omejitev splošne porabe — 15,6 °/o na dovoljeno porabo v letu 1981, kot osnova 
za izračun pa so po podatkih za leto 1981 upoštevana tudi sredstva, namenjena 
za intervencije v proizvodnji hrane, blagovne rezerve in sredstva za popis 
prebivalstva. 

Letos popisa prebivalstva ni, sredstva za intervencije v proizvodnji hrane in 
za blagovne rezerve pa se zbirajo na drugačen način, izven limitiranoga pro- 
računa. Zato si je republiški proračun zagotovil višja sredstva od dogovorjenih 
za delovanje državnih organov, predvsem za osebne dohodke, kar je v nasprotju 
z resolucijo o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za leto 1982 
in z dogovorom o uresničevanju družbene usmeritve razporejanja dohodka v 
SR Sloveniji v letu 1982. 

Zakaj so v republiškem proračunu zagotovljena sredstva za delo organov 
in delovnih skupnosti po namenih za leto 1982 v višini, povečani za 26,7 Vo na 
leto 1981, ko pa občine zaradi sprejetih omejitev zagotavljajo sredstva le v višini 
15 do 18 % na porabo za leto 1981? 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je omenjeno delegatsko vprašanje 
proučil in daje naslednji odgovor. 

V skladu z določili resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slo- 
venije se obseg republiškega proračuna za leto 1982 .povečuje za 15,6 % in pred- 
stavlja 10% zaostajanje za rastjo dohodka v SR Sloveniji za leto 1982, ob upo- 
števanju učinkov revalorizacije in povečanih amortizacijskih stopenj. Osnova 
za 15,6% povečanje republiškega proračuna v letu 1982 je bil obseg republiškega 
proračuna za leto 1981, ki ne vključuje sredstev, zagotovljenih po rebalnsu 
v letu 1981, in ki so bila namensko usmerjena za intervencije v proizvodnji in 
porabi hrane. Za pokrivanje tako določenega obsega republiškega proračuna 
za leto 1982 se ne uvajajo novi davčni viri in stopnje, temveč se stopnja davka 
od osebnega dohodka od 1,9 % zniža na 1 %, tako kot je bilo dogovorjeno ob 
sprejetju rebalansa republiškega proračuna v mesecu juliju lani. 

Na podlagi določb zakona o finaciranju splošnih družbenih potreb v druž- 
benopolitičnih skupnostih viri sredstev republiškega proračuna niso namensko 
opredeljeni in se celoten obseg sredstev namenja za najnujnejše in neodložljive 
obveznosti v posameznem letu, za katere se sredstva zagotavljajo v republiškem 
proračunu in jih po predlogu Izvršnega sveta sprejme Skupščina SR Slovenije. 

Republiški proračun je bil v letu 1981 povečan samo za 12l0/o in je njegovo 
zaostajanje znašalo 46,7 % za rastjo dohodka v SR Sloveniji. Obseg sredstev 
za splošno porabo v občinah pa je rastel nominalno za 18%, kar predstavlja 
20% zaostajanje za rastjo dohodka v SR Sloveniji na podlagi ocenjene reso- 
lucij ske rasti. 

Pri oblikovanju obsega republiškega proračuna za leto 1982 je prišlo do 
kvantitativnih strukturalnih sprememb v pokrivanju posameznih obveznosti, 
kar se nanaša predvsem na sredstva za varstvo borcev NOV in socialno varstvo, 
sredstva za kompenzacijo in sredstva za delo organov. Te obveznosti, izkazane 
indeksno, so v letu 1982 naslednje: sredstva za varstvo borcev NOV in socialno 
varstvo indeks 134, sredstva za kompenzacije indeks 177,3 in sredstva za delo 
organov indeks 126,7. 
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V delegatskem vprašanju se posebej izpostavlja vprašanje višine sredstev, 
zagotovljenih za delo organov ter njihove usklajenosti z resolucijskimi izhodišči 
za leto 1982 ter dogovorom o uresničevanju družbene usmeritve razporejanja 
dohodka v SR Sloveniji za letošnje leto. 

Ob sprejemanju proračuna za leto 1982 je Izvršni svet Skupščine SR Slove- 
nije v razpravi v odborih in drugih telesih Skupščine in v obrazložitvi zakona 
o proračunu v zvezi z rastjo sredstev za delo organov navedel izčrpne podatke 
in jih tako znova v odgovoru na to delegatsko vprašanje povzema. 

Rast sredstev za osebne dohodke delavcev v delovnih skupnostih upravnih 
organov v globalu sicer izkazuje indeksno povečanje 127, vendar je iz njene 
strukture razvidno, da je to povečanje sestavljeno iz naslednjih elementov. 

Zagotovitev sredstev za osebne dohodke v letu 1982 na ravni meseca oktob- 
ra 1981 pomeni, da so bila sredstva zagotovljena v proračunu v višini 3015,8 mio 
dinarjev oziroma indeksno povečanje 81/82 znaša 109,7. Sredstva v višini 20,3 mio 
dinarjev ali 0,7% mase sredstev za republiške organe so planirana za nove 
namestitve operativnih delavcev v Republiškem sekretariatu za notranje zadeve, 
to so novi kadri, v Republiškem sekretariatu za ljudsko obrambo, v nekaterih 
inšpekcijskih službah ter delavcev novo ustanovljene Republiške uprave za 
družbene prihodke. Skupaj znašajo sredstva za osebne dohodke in sredstva za 
nove namestitve 3036,1 mio dinarjev ali indeksno 110,5 v primerjavi z le- 
tom 1981. 

Nadalje so v proračunu zagotovljena sredstva za 15% usklajevanje osebnih 
dohodkov v letu 1982 na oktobrsko raven, kar predstavlja 455,2 mio dinarjev, 
kar skupaj znese v masi 3491,3 mio dinarjev in znaša indeksno povečanje 
1982/1981 127 oziroma v letu 1982 se planira samo 15®/» nominalno povečanje 
osebnih dohodkov na delavca v republiških organih. 

Ugotavljamo, da zaostajajo osebni dohodki delavcev v republiški upravi 
v letu 1981 za 20,3% za dovoljeno rastjo po dogovoru oziroma 30,3% za rastjo 
osebnih dohodkov delavcev v gospodarstvu, medtem ko je v letu 1980 to zaosta- 
janje znašalo 15 %. Dejansko zaostajanje rasti sredstev v republiški upravi in 
v republiških organih ni usklajeno z obveznostmi in nalogami, ki se postavljajo 
pred te organe, čutijo pa se celo posledice v fluktuaciji, predvsem strokovnega 
kreativnega kadra. Izvršni svet ugotavlja, da s takim povečanjem mase sred- 
stev za osebne dohodke niso kršena resolucij ska načela in določila ter da bo 
v letu 1982 tako kot v prejšnjih letih v medletni revalorizaciji osebnih dohod- 
kov upošteval določila dogovora o uresničevanju družbene usmeritve razpore- 
janja dohodka v SR Sloveniji v letu 1982. 

Planirana poraba sredstev za materialne stroške v letu 1982 znaša 558,6 mio 
dinarjev, kar predstavlja 29,4% povečanje v primerjavi s planiranim obsegom 
sredstev za iste namene v letu 1981, ki so znašali 431,4 mio dinarjev. V globalu 
to pomeni 18% povečanje v primerjavi z letom 1980. 

Ker zagotovljeni obseg sredstev za materialne stroške zaradi skokovitega 
naraščanja cen ni zadoščal za pokrivanje najnujnejših obveznosti za te namene, 
je bilo potrebno med letom odobriti dodatna sredstva za pokrivanje materialnih 
izdatkov, tako da znaša dejanska poraba v letu 1981 483,1 mio dinarjev. Pla- 
nirana poraba v letu 1982 se tako, kot je sprejeto, povečuje samo za 15,6 od- 
stotka glede na porabo v letu 1981, to je enako, kot je določena rast splošne 
porabe v letu 1982 in enako, kot je ocenjena resolucijska rast cen v tem letu. 
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Pri zagotavljanju sredstev za materialne izdatke je dana prioriteta pred- 
vsem tistim organom, ki imajo v svoji sestavi inšpekcijske in skupne službe. 
Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Delegati iz občine Novo mesto 
boste dobili odgovor tudi pisno. Zeli kdo zastaviti še kakšno vprašanje? {Da.) 
Besedo ima tovariš Ciril Ravnak, delegat iz občine Celje. 

Ciril Ravnak: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Delegacija za Zbor občin iz Celja je bila informirana, da komunalnim delovnim 

■ organizacijam in vodnogospodarskemu podjetju nihče ne more zagotoviti deviz 
za nakup gum in rezervnih delov za njihove stroje. Zadeva je kritična in v me- 
stu kot je Celje obstaja nevarnost, da obstane komunalna dejavnost in zaščita 
prfed vodami povsod tam, kjer to delo opravljajo s stroji. Komunalne dejav- 
nosti, na primer, javna snaga, odvoz smeti kot tudi vodnogospodarski tozd za 
vzdrževanje vodotokov in varstvo pred poplavami torej ne bodo mogle oprav- 
ljati svojih nalog, tako da lahko nastanejo nepredvidene motnje in posledice. 

Delegacija sprašuje, kako je mogoče te stvari razrešiti in kaj v zvezi s tem 
ukrepajo pristojni organi? 

Predsednica Silva Jereb: Besedo ima tovariš Nande Vode, delegat 
iz občine Kamnik. 

Nande Vode: Tovarišica predsednica! Delegatsko vprašanje naše sku- 
pine delegatov je naslednje. 

V informaciji, objavljeni v Poročevalcu z dne 18. 2. 1982, o varstvu samo- 
upravnih pravic, ki sta jo pripravila družbeni pravobranilec samoupravljanja 
Slovenije in Komisija Skupščine SR Slovenije za družbeno nadzorstvo, je na- 
vedena ugotovitev o nezakonitem posredovanju delavcev. V zadnjem času je 
bil ugotovljen ludi pojav nezakonitega zaposlovanja naših delavcev v tujini, 
ko delovna organizacija nagovarja posamezne delavce, da se zaposlijo v rudnikih 
v Zvezni republiki Nemčiji. Kot kažejo prvi podatki, gre izključno za posre- 
dovanje delovne sile in za način zaposlovanja, ki je v očitnem nasprotju z za- 
konom o varstvu državljanov SFR Jugoslavije na začasnem delu v tujini in 
z družbenim dogovorom o začasnem zaposlovanju jugoslovanskih državljanov 
v tujini in o njihovi vrnitvi z dela iz tujine. S tem v zvezi zastavljamo naslednji 
delegatski vprašanji. 

1. Katere delovne organizacije nezakonito posredujejo naše delavce tujim 
partnerjem? 

2. Kaj so doslej ukrenili pristojni organi, to so družbeni pravobranilec 
samoupravljanja, inšpekcije in drugi, da bi tako družbeno škodljivo početje 
končno preprečili, in kakšne sankcije so bile podvzete proti navedenim delav- 
cem v teh delovnih organizacijah? 

Predsednica Silva Jereb: Zeli še kdo zastaviti kakšno vprašanje? (Ne.) 
Ce ne, potem zaključujem to točko dnevnega reda. 

Vračamo se na 6. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in zavarovanju 
za primer brezposelnosti z osnutkom zakona. 
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Dovolite, da vas seznanim s predlogom stališč Družbenopolitičnega zbora, 
ki je obravnaval predloženi akt v skladu z 72. členom poslovnika Skupščine. 
Stališča so naslednja: 

1. Družbenopolitični zbor meni, da je osnovni cilj pri razreševanju proble- 
matike zaposlovanja, da si mladi z delom zagotavljajo svojo socialno varnost. 

Pri tem bi bilo potrebneo povečati odgovornost organizacij združenega dela, 
da v svojih načrtih zaposlovanja predvidijo zaposlovanje pripravnikov in drugih 
mladih delavcev ter da dosledno uresničujejo samoupravne sporazume o zapo- 
slovanju. Zato je treba pospešeno razvijati načrtno in usklajeno delovanje 
organizacij združenega dela v okviru skupnosti za zaposlovanje. Skupščine teh 
skupnosti in njihovi organi naj pripravijo dolgoročne akcijske programe za 
urejanje teh vprašanj, pri čemer je treba zagotoviti kvalitetne strokovne podlage 
za urejanje medsebojnih pravic in obveznosti. 

2. Družbenopolitični zbor v načelu podpira predlog predlagatelja, da se za- 
gotovi socialna varnost v okviru Skupnosti za zaposlovanje za vse priprav- 
nike, ki so uspešno končali pripravniško dobo, za primer brezposelnosti. 

3. Družbenopolitični zbor meni, da ne bi bilo potrebno spreminjati osnove 
za izračun najnižjega denarnega nadomestila za primer brezposelnosti. 

4. Predlagatelj naj pri izdelavi predloga zakona najtesneje sodeluje z druž- 
benopolitičnimi organizacij ami. 

5. Družbenopolitični zbor predlaga pristojnima zboroma, da sprejmejo pred- 
log za izdajo zakona skupaj z osnutkom zakona, upoštevaje stališča zbora. 

Torej stališča Družbenopolitičnega zbora niso v nasprotju s stališči našega 
zbora in delovnih teles. Glede na to predlagam, da zbor sprejme takle sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zapo- 
slovanju dn zavarovanju za primer brezposelnosti z osnutkom zakona se 
sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi predloga zakona naj predlagatelj upošteva stališča Družbe- 

nopolitičnega zbora, pripombe, predloge in mnenja, dana v poročilih delovnih 
teles Skupščine in zbora, pripombe skupin delegatov in pripombe iz razprave 
delegatov na seji zbora. 

Kdor je za tak sklep, naj prosim glasuje! (46 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep in tudi v skladu 
s stališči Družbenopolitičnega zbora. 

Obveščam vas, da smo pri vseh točkah dnevnega reda, kjer smo sprejemali 
končne odločitve, usklajeni z Zborom združenega dela in Družbenopolitičnim 
zborom. 

Zahvaljujem se vam za udeležbo in zaključujem 70. sejo Zbora občin. 

(Seja zbora je bila končana ob 14.50.) 
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(31. marca 1982) 

Predsedovala: Silva Jereb, 
predsednica Zbora občin 

Začetek seje ob 9. uri. 

Predsednica Silva Jereb: Tovarišice in tovariši delegati! Pričenjam 
71. in hkrati zadnjo sejo Zbora občin Skupščine SR Slovenije v tem mandatu. 

V smislu 117. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije moramo na za- 
četku vsake seje, preden določimo dnevni red, izvoliti Komisijo za verifikacijo 
pooblastil in imunitetna vprašanja, ki pregleda pooblastila delegatov in pripravi 
poročilo za zbor. 

V to komisijo predlagam po abecednem redu občin naslednje delegate: za 
predsednika tovariša Jožeta Mermala, delegata iz občine Mozirje, tovariša Mar- 
tina Horvata, delegata iz občine Murska Sobota in Rajmunda Korenča, delegata 
iz občine Nova Gorica, pa za člana. 

Če se s takim predlogom strinjate, potem prosim, da to potrdite z dvigom 
rok. Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so bili v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna 
vprašanja za 71. sejo Zbora občin izvoljeni: za predsednika tovariš Jože Mermal, 
za člana pa tovariša Martin Horvat in Rajmund Korenč. 

Prosim komisijo, da se takoj sestane in pregleda pooblastila delegatov ter 
pripravi poročilo za zbor. Vas delegate pa prosim, da ostanete na svojih mestih, 
ker, kot veste, komisija običajno hitro opravi svoje delo. 

Če ima morda kdo od delegatov pripravljeno pisno delegatsko vprašanje, 
prosim, da ga odda sekretarju zbora. Posredovali ga bomo Izvršnemu svetu 
ali drugim naslovnikom s prošnjo, da nanje odgovorijo že na koncu današnje 
seje, sicer pa pisno ali v naslednjem mandatu. 

Prav tako prosim tiste delegate, ki imate namen razpravljati, pa se še niste 
prijavili, da to storite v tem času, ko čakamo na poročilo komisije! 
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Hkrati obveščam zbor, da so bili na današnjo sejo zbora poleg predstav- 
nikov Izvršnega sveta povabljeni še predstavniki Republiške konference SZDL, 
Republiškega sveta Zveze sindikatov in Skupnosti slovenskih občin k vsem 
točkam dnevnega reda ter Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje, Sveta 
za družbenopolitični sistem pri Predsedstvu RK SZDL Slovenije in Sekcije, za 
krajevne skupnosti pri Skupnosti slovenskih občin k 8. točki dnevnega reda 
po sklicu. 

Seje zbora se udeležujejo predstavniki Izvršnega sveta pri posameznih 
točkah dnevnega reda, Mara Žlebnik, predsednica Sveta za družbenopolitični 
sistem pri Predsedstvu Republiške konference SZDL Slovenije, Franček Kav- 
čič, član Predsedstva Zveze sindikatov Slovenije za Republiški svet Zveze sin- 
dikatov Slovenije, Marjan Grampovčan, namestnik sekretarja Skupnosti slo- 
venskih občin, Tine Brilej, član Sekcije za krajevne skupnosti pri Skupnosti 
slovenskih občin in Andrej Briški, pomočnik direktorja Zavoda SR Slovenije 
za družbeno planiranje. 

Zbor hkrati obveščam, da so na seji navzoči kot poročevalci delovnih teles 
zbora in Skupščine naslednji tovariši: Zdenka Jurančič, predsednica Odbora za 
finance, in Franc Štrakl, podpredsednik tega odbora, Silvo Gorenc, predsednik 
Odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj, in Zvonimir Volfand, pod- 
predsednik tega odbora, Mitja Horvat, predsednik Odbora za družbenopolitični 
in komunalni sistem, in Ivo Miklavčič, član tega Odbora, Milan Gaspari, pred- 
sednik Zakonodajno-pravne komisije, Apollinio Abram, podpredsednik Komisije 
za narodnosti, in Mihaela Verbič, članica Komisije za volitve, imenovanja in 
administrativne zadeve. 

Komisija za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja je opravila 
svoje delo in prosim predsednika komisije, da zboru poroča. 

Jože Mer m al: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Zbor občin Skupščine SR Slovenije ima 62 delegatskih mest. Komisija za veri- 
fikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja Zbora občin je na podlagi 117. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije pregledala pooblastila delegatov na seji 
zbora in iz teh pooblastil in napravljenega seznama delegatov ugotovila, da se 
udeležujejo današnjega zasedanja delegati vseh občin v SR Sloveniji in delegata 
mesta Ljubljane in Obalne skupnosti občin Koper, razen delegatov občin Dra- 
vograd, Grosuplje, Sevnica in Koper. 

Ob pregledu dokumentacije je komisija ugotovila, da so vsa pooblastila, 
ki so jih delegati predložili, neoporečna, zato predlaga, da zbor poročilo sprejme 
in s tem verificira pooblastila delegatov za današnjo, 71. sejo zbora. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala. Zeli kdo razpravljati o poročilu? 
(Ne.) Če ne, potem prosim, da poročilo potrdite. Kdor je za, naj prosim dvigne 
roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor z glasovanjem soglasno potrdil poročilo Komisije 
za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja in s tem verificiral poobla- 
stila delegatov za 71. sejo Zbora občin. 

Obenem ugotavljam, da je zbor sklepčen in da lahko pravno veljavno raz- 
pravlja in sklepa. 

31* 
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Prehajamo na 1. t o č k o dnevnega reda, to je na določitev dnev- 
nega reda 71. seje Zbora občin. 

Z dopisi z dne 15., 22. in 25. marca 1982 sem dnevni red današnje seje raz- 
širila še z naslednjimi točkami, in sicer: 

— z osnutkom zakona o zagotovitvi sredstev za financiranje programa gra- 
ditve jugoslovanskega dela železniške proge Titograd—Skadar v letih 1982 
in 1983, 

— z osnutkom zakona o zagotovitvi sredstev za prispevek SFR Jugoslavije 
k Svetovnemu programu hrane za leti 1983 in 1984. 

— s predlogom zakona o ratifikaciji pogodbe med SFRJ in Republiko Av- 
strijo o spremembi pogodbe med SFRJ in Republiko Avstrijo o cestnem predoru 
skozi Karavanke z dne 15. septembra 1977, 

— s predlogom zakona o ratifikaciji sporazuma med SFRJ in združenim 
kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske o izogibanju dvojnemu obdav- 
čevanju dohodka, 

— z osnutkom zakona o zagotovitvi sredstev železniškim transportnim or- 
ganizacijam združenega dela za nakup tirnih vozil domače proizvodnje, 

— s poročilom delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in po- 
krajin Skupščine SFRJ o poteku usklajevanja osnutka poslovnika Zbora re- 
publik in pokrajin Skupščine SFRJ, 

— s poročilom delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in po- 
krajin Skupščine SFRJ o poteku usklajevanja osnutka zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o obdavčevanju proizvodov in storitev v prometu in 

— z osnutkom odloka o spremembah odloka o določitvi skupnega zneska 
deviz za potrebe federacije v letu 1982. 

V skladu z določbo 99. člena poslovnika Skupščine glasuje zbor o vsaki 
predlagani razširitvi dnevnega reda posebej. Zato vas sprašujem, ali želi pri 
posameznih točkah, s katerimi razširjam dnevni red, kdo razpravljati, da bi 
o posamezni točki posebej glasovali, sicer pa predlagam, da glasujemo o vseh 
predlaganih točkah, s katerimi razširjam dnevni red današnje seje, skupaj. 

Želi torej o posamezni točki kdo razpravljati? (Ne.) Če ne, potem pred- 
lagam, da o vseh točkah, s katerimi razširjam dnevni red današnje seje, gla- 
sujemo skupaj. Kdor je za, naj prosim glasuje! (Vsi delegati glasujejo za.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je dnevni red današnje seje razširjen z vsemi navedenimi 
točkami. 

Tako predlagam za današnjo sejo zbora naslednji dnevni red: 
1. določitev dnevnega reda 71. seje Zbora občin, 
2. odobritev zapisnika 70. seje Zbora občin, 
3. uresničevanje sklepov, stališč in priporočil Skupščine SR Slovenije o 

nadaljnjem razvoju krajevnih skupnosti, 
4. predlog stališč za spremembo in dopolnjevanje planskih aktov v SR Slo- 

veniji za obdobje 1981—1985, 
5. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu državne 

uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih 
organih, 

6. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in 
delovnem področju republiških upravnih organov in republiških organizacij 
ter samostojnih strokovnih služb Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, 



71. seja 485 

7. predlog odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o sestavi republiških 
komitejev, 

8. predlog zakona o uresničevanju posebnih pravic pripadnikov italijanske 
in madžarske narodnosti na področju vzgoje in izobraževanja, 

9. osnutek zakona o zagotovitvi sredstev za financiranje programa graditve 
jugoslovanskega dela železniške proge Titograd—Skadar v letih 1982 in 1983, 

10. osnutek zakona o zagotovitvi sredstev železniškim transportnim organi- 
zacijam združenega dela za nakup tirnih vozil domače proizvodnje, 

11. osnutek odloka o spremembah odloka o določitvi skupnega zneska de- 
viz za potrebe federacije v letu 1982, 

12. osnutek zakona o zagotovitvi sredstev federacije za vlogo SFRJ v sploš- 
no povečanje kapitala Mednarodne banke za obnovo in razvoj, 

13. osnutek zakona o zagotovitvi sredstev federacije za posebno povečanje 
vloge SFRJ v kapitalu Mednarodne banke za obnovo in razvoj, 

14. osnutek zakona o zagotovitvi sredstev za prispevek SFR Jugoslavije k 
Svetovnemu programu hrane za leti 1983 in 1984, 

15. predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o garanciji med SFRJ in Med- 
narodno banko za obnovo in razvoj (YU 2055), 

16. predlog zakona o ratifikaciji pogodbe med SFRJ in Republiko Avstrijo 
o spremembi pogodbe med SFRJ in Republiko Avstrijo o cestnem predoru 
skozi Karavanke z dne 15. septembra 1977, 

17. predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med SFRJ in Združenim kra- 
ljestvom Velike Britanije in Severne Irske o izogibanju dvojnemu obdavčeva- 
nju dohodka, 

18. poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokra- 
jin Skupščine SFRJ o poteku usklajevanja osnutka zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o obdavčevanju proizvodov in storitev v prometu, 

19. poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ o poteku usklajevanja osnutka poslovnika Zbora republik in 
pokrajih Skupščine SFRJ, 

20. volitve in imenovanja, 
21. predlogi in vprašanja delegatov, 
22. predlog poslovnika o delu Skupščine SR Slovenije v neposredni vojni 

nevarnosti in v vojni. 
Želi o takem dnevnem redu kdo razpravljati? (Ne želi.) Če ne, potem pro- 

sim, da glasujete. Kdor je za, naj prosim glasuje! (58 delegatov glasuje za.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je dnevni red seje soglasno določen tako, kot sem ga prav- 
kar predlagala in tak dnevni red ste dobili danes tudi na klop. 

Glede na to, da smo dnevni red za današnjo sejo zbora razširili še z akti, 
ki jih bomo obravnavali kot 10., 11., 16., 17. in 18. točko dnevnega reda, ki jih 
delovna telesa zbora niso obravnavala, predlagam zboru, da v skladu s 154. 
členom poslovnika Skupščine SR Slovenije imenuje skupino delegatov, ki bo 
omenjene akte obravnavala in o tem poročala zboru. 

Dovolite mi, da v skupino delegatov predlagam: Zdenko Jurančič, predsed- 
nico Odbora za finance, Silva Gorenca, predsednika Odbora za družbenoekonom- 
ske odnose in razvoj, Mitjo Horvata, predsednika Odbora za družbenopolitični in 
komunalni sistem, Zvonimira Volfanda, podpredsednika Odbora za družbeno- 
ekonomske odnose in razvoj, Franca Štrakla, člana Odbora za finance, Iva Mi- 
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klavčiča, člana Odbora za družbenopolitični in komunalni sistem in Rafaela 
Razpeta, delegata iz Maribora. 

Ima morda kdo kak drug predlog? (Nima.) Če ne, potem prosim, da gla- 
sujemo tudi o tej skupini. Kdor je za, naj prosim glasuje! (57 delegatov gla- 
suje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov imenoval skupino delegatov. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapis- 
nika 70. seje Zbora občin. 

Osnutek zapisnika ste dobili. Ima morda kdo kakšno pripombo ali po- 
pravek k zapisniku? (Ne.) Če ne, potem prosim, da glasujete! Kdor je za odobri- 
tev zapisnika, naj prosim glasuje! (57 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nih- 
če.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno odobril zapisnik 70. seje zbora. 

Kot veste, imamo ob 9.30 sklicano tudi skupno sejo vseh zborov Skupščine 
SR Slovenije. Ker imamo do skupnega zasedanja še nekaj časa, tovariš Tone 
Jerovšek, sekretar Zbora občin, predlaga, da bi medtem obravnavali 15. t o č k o 
dnevnega r e d a , to je predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o garanciji 
med SFRJ in Mednarodno banko za obnovo in razvoj, ki ga danes obravnava 
tudi Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ. 

Zato je prav, da ta zbor čimprej seznanimo s stališči, ki jih bo sprejel Zbor 
občin ob obravnavi predloženega zakonskega akta. 

Predlog zakona je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in po- 
krajin Skupščine SFRJ. Predstavnik naše delegacije v tem zboru je tovariš 
dr. Rudi Kropivnik, predstavnik Izvršnega sveta pa tovariš Slavko Polanič, 
namestnik republiškega sekretarja za finance. Želita predstavnika morda be- 
sedo? (Ne.) 

Predlog zakona ste dobili, prav tako pa tudi mnenje Izvršnega sveta in 
predlog odloka o soglasju k predlogu zakona, ki naj bi ga po razpravi sprejel 
naš zbor. 

Predlog zakona so obravnavali Odbor za finance, Komisija za mednarodne 
odnose in Zakonodajno-pravna komisija, ki so zboru predložili pisna poročila. 
Poročevalci, želite besedo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Želi kdo besedo? (Ne.) Če ne, potem zaključujem raz- 
pravo in dajem na glasovanje predlog odloka o soglasju k predlogu zakona. 
Kdor je za, naj prosim glasuje! (58 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlog odloka. 
Medtem ko bo skupna seja vseh zborov Skupščine SR Slovenije, na kateri 

bomo delegati obravnavali poročilo o delu Predsedstva Socialistične republike 
Slovenije od leta 1978 do 1982, bi se lahko sestala skupina delegatov. 

Prekinjam sejo in prosim delegate, da gredo v veliko dvorano. Po končani 
skupni seji se takoj vrnemo v to dvorano in nadaljujemo z delom. 

(Seja zbora je bila prekinjena od 9.20 in se je nadaljevala ob 10.35.) 

Predsednica Silva Jereb: Nadaljujemo z delom. Medtem se je šte- 
vilo delegatov v zboru povečalo še za dva delegata, in sicer sta prispela delegata 
iz občin Grosuplje in Koper. 
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Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na uresničevanje 
sklepov, stališč in priporočil Skupščine SR Slovenije o nadaljnjem razvoju 
krajevnih skupnosti. 

Oceno o uresničevanju sklepov, stališč in priporočil je Skupščini oziroma 
zboru predložil v obravnavo naš Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem 
in za svojega predstavnika določil tovariša Iva Miklavčiča, člana tega odbora, 
ki ga prosim, da povzame besedo. 

Ivo Miklavčič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Ustava iz leta 1974 je krajevno skupnost opredelila kot temeljno samo- 
upravno skupnost, v kateri delovni ljudje in občani uresničujejo in zadovolju- 
jejo določene skupne potrebe in interese. Izhajajoč iz take opredelitve in pomena 
krajevne skupnosti, je spremljanje ustavne zasnove krajevne skupnosti trajna 
naloga Skupščine SR Slovenije. 

Skupščina prejšnjega sklica je že leta 1975 sprejela stališča, priporočila in 
sklepe o nadaljnjem samoupravnem razvoju krajevnih skupnosti, ki jih je leta 
1976 ocenila z vidika njihovega uresničevanja in jih leta 1977 dopolnila s sta- 
lišči do nekaterih aktualnih vprašanj. Sprejem nekaterih sistemskih zakonov 
s področja planiranja, svobodne menjave dela in samoupravnih interesnih skup- 
nosti pa je terjal tudi oceno, kako se uresničuje sistem zagotavljanja sredstev 
za razvoj in potrebe krajevne skupnosti. Zlasti je bilo potrebno oceniti, ali se 
uresničuje svobodna menjava dela v in po krajevni skupnosti ter ali so ma- 
terialne možnosti združenega dela usklajene s potrebami krajevne skupnosti 
ter kako so te potrebe in možnosti usklajene v planih temeljnih organizacij 
združenega dela, krajevnih skupnosti in samoupravnih interesnih skupnosti. 
Te odnose je Skupščina ocenila in leta 1980 sprejela usmeritve z ugotovitvami, 
stališči in sklepi o zagotavljanju materialne osnove za zadovoljevanje skupnih 
in splošnih potreb delovnih ljudi in občanov v krajevni skupnosti. S temi 
stališči so zbori ocenili, da je potrebno pripraviti celovito oceno uresničevanja 
ustavne preobrazbe krajevne skupnosti in usmeritev, sprejetih v Skupščini. 

Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem Zbora občin je zato v so- 
delovanju z Odborom za krajevne skupnosti pri Svetu za družbenopolitični si- 
stem Predsedstva Republiške konference SZDL Slovenije in sekcijo za krajevne 
skupnosti pri Skupnosti slovenskih občin na osnovi poročil in ocen v občinah 
ter raznih drugih dokumentov, sprejetih v družbenopolitičnih organizacijah, 
v Skupnostih slovenskih občin ter v drugih organizacijah in skupnostih in upo- 
števaje nekatere raziskave, pripravil oceno o aktualnih vprašanjih nadaljnjega 
razvoja krajevnih skupnosti z vidika sprejetih usmeritev Skupščine. 

Pri tem je potrebno opozoriti, da je nekatera stališča in usmeritve praksa 
že presegla, zato v predloženi oceni niso več obravnavane. Pojavljajo pa se 
nove zahteve in vprašanja, še zlasti zato, ker smo področje samoupravnega 
organiziranja in ekonomskega položaja krajevne skupnosti v celoti prepustili 
samoupravnemu urejanju v krajevni skupnosti. Nekatere republike so namreč 
sprejele posebne zakone o krajevni skupnosti. Ocene o uveljavljanju samo- 
upravnih in delegatskih odnosov v krajevni skupnosti kažejo, da se je krajevna 
skupnost institucionalno in samoupravno uveljavila in okrepila. Zlasti to velja 
za funkcijo krajevne skupnosti kot oblastne osnove političnega sistema. Pre- 
majhen napredek glede na sistemske možnosti pa zasledimo v krajevni skupno- 
sti pri uveljavljanju delovnih ljudi in občanov kot nosilcev sporazumevanja in 
dogovarjanja o vprašanjih, ki izhajajo iz ustavne pravice delavca in občana, ki 
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jih uveljavlja v kraju svojega bivanja na področjih urejanja medsebojnih od- 
nosov, urejanja naselij in prostora, upravljanja stanovanj, otroškega varstva, 
socialnega skrbstva, zdravstva, vzgoje in izobraževanja, kulture, telesne kul- 
ture in rekreacije, komunalnih in drugih dejavnosti, varstva interesov po- 
trošnikov ter druga vprašanja skupnega življenja in dela. Kljub temu pa tudi 
v teh odnosih v posameznih krajevnih skupnostih opažamo določen napredek, 
ki je zlasti odvisen od tega, v kolikšni meri so zagotovljeni pogoji in možnosti 
za uveljavljanje interesov znotraj institucij političnega in ekonomskega sistema. 
Viden napredek opažamo zlasti V delu skupščine krajevne skupnosti in delega- 
cije za zbor krajevnih skupnosti občinske skupščine, medtem ko se zbori de- 
lovnih ljudi in občanov uveljavljajo v manjših in v podeželskih krajevnih 
skupnostih. Tudi vpliv svetov krajevnih skupnosti kot izvršilnih organov slabi 
v prid skupščin krajevnih skupnosti. 

Težje pa se uveljavljajo delegacije za samoupravne interesne skupnosti 
družbenih dejavnosti, medtem ko delegacije za samoupravne interesne skupnosti 
materialne proizvodnje marsikje še sploh ne delujejo ali niso niti ustanovljene. 
Razlogi za takšno stanje niso le v še vedno neurejenih razmerjih med krajevno 
skupnostjo in samoupravno interesno skupnostjo, pač pa tudi v premajhni skrbi 
organov krajevne skupnosti in družbenopolitičnih organizacij za delovanje teh 
delegacij. Ključna ugotovitev • glede funkcioniranja vseh organov v krajevni 
skupnosti je, da krajevna samouprava dobro deluje tam, kjer so sicer urejeni 
samoupravni odnosi ter tam, kjer aktivno delujejo družbenopolitične organiza- 
cije, frontno povezane v Socialistični zvezi delovnega ljudstva. Še vedno pa je 
premalo interesnega povezovanja med občani in združenim delom z vidika spe- 
cifičnih potreb in razmer mimo forumskih oblik dela v krajevni skupnosti. 

Glede planiranja ugotavljamo, da le-to v krajevnih skupnostih s formal- 
nega vidika vse bolje poteka, saj je dve tretjini krajevnih skupnosti sprejelo 
planske akte. V vsebinskem smislu pa plani krajevnih skupnosti in temeljnih 
organizacij združenega dela še niso ustrezno medsebojno usklajeni. Zlasti niso 
usklajene potrebe krajevnih skupnosti z materialnimi možnostmi združenega 
dela znotraj krajevne skupnosti, še manj pa je solidarnost med krajevnimi skup- 
nostmi in združenim delom v občini in v širšem prostoru. To se še posebej 
odraža pri zagotavljanju sredstev za skupne potrebe v krajevni skupnosti. S 
samoupravnimi sporazumi v temeljih plana krajevne skupnosti je sicer določen 
obseg sredstev, ki jih zagotavljajo temeljne organizacije združenega dela, ven- 
dar ne glede na obseg nalog in potrebe krajevne skupnosti, pač pa še vedno 
v določenem odstotku, ali v absolutnih zneskih na zaposlenega delavca kra- 
jevne skupnosti. Tudi svobodna menjava dela še ne poteka v predvidenih smereh 
in okvirih. Zlasti se prepočasi uveljavlja zadovoljevanje osebnih in skupnih 
potreb krajanov v samoupravnih interesnih skupnostih in po njej ter svobodna 
menjava dela po krajevnih skupnostih in neposredna menjava dela, vključno 
z odstopljenimi sredstvi proračunov družbenopolitičnih skupnosti. 

Glede preoblikovanja krajevne skupnosti v takšne življenjske celote, ki 
bodo omogočale čimbolj neposredno samoupravno odločanje delovnih ljudi in 
občanov o njihovih skupnih potrebah in interesih, smo v zadnjih letih dosegli 
pomembne rezultate. Kljub temu pa imamo še vedno veliko krajevnih skup- 
nosti, v katerih se zaradi velikega števila občanov težko vzpostavljajo nepo- 
sredni odnosi med krajani pri urejanju življenjskih vprašanj. Tako v takih kra- 
jevnih skupnostih formalno živijo s predpisi vzpostavljene oblike institucional- 
nega organiziranja zaprte v forumsko obliko dela, dejanski medsebojni odnosi 
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ter interesi pa ne prihajajo do izraza. Zato je pri prostorskem preoblikovanju 
krajevne skupnosti potrebno izhajati iz resničnih interesov ljudi, ki se bodo 
povezali v takšne zaokrožene celote, ki bodo lahko postale ne le institucionalne 
osnove političnega sistema, pač pa tudi dejanske zaokrožene življenjske celote, 
ki bodo omogočile demokratično uveljavljanje interesov ter uveljavitev človeka 
kot posameznika. 

V takem procesu imajo odločilno vlogo družbenopolitične organizacije v 
krajevni skupnosti in občini, ki so v dosedanjem delu pokazale dokaj različno 
aktivnost, čeprav velja v celoti ocena, da so se predvsem organizacijsko okre- 
pile. V prihodnje bodo morale družbenopolitične organizacije ter druge orga- 
nizacije in druge organizirane sile socialistične zavesti svojo aktivnost še bolj 
usmeriti v razreševanje bistvenih družbenih vprašanj, pomembnih za življenje 
in delo v krajevnih skupnostih ter se v večji meri uveljaviti kot notranja gi- 
balna sila delegatskega sistema in samoupravnega odločanja. 

Tovarišice in tovariši delegati! S predloženo oceno o uresničevanju skle- 
pov, stališč in priporočil Skupščine SR Slovenije o nadaljnjem razvoju kra- 
jevnih skupnosti Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem našega zbora 
ni imel namena zaključiti razprave v zborih in tudi ne podati dokončne ocene. 
Nasprotno, menili smo, da naj ta ocena, zdaj že dopolnjena z ugotovitvami, in 
stališči delovnih teles zborov in Skupščine ter Izvršnega sveta, služi kot podlaga 
za široko razpravo v krajevnih skupnostih, temeljnih organizacijah združenega 
dela in-v občinah. 

Po končani razpravi bi na podlagi predložene ocene "ter ugotovitev in do- 
polnil iz razprave pripravili osnutek stališč in usmeritev Skupščine za nadalj- 
nji samoupravni razvoj krajevnih skupnosti še v letošnjem letu. Zato v sedanji 
fazi nismo predložili predloga zaključnega akta, pač pa predlagamo zboru^ da 
oceno obravnava, jo vsebinsko še obogati ter pooblasti odbor, da po končani 
razpravi v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih pripravi osnutek 
stališč in usmeritev Skupščine. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Predstavnik Izvršnega sveta 
pri tej točki je tovariš Franci Grad, pomočnik predsednika Republiškega komi- 
teja za zakonodajo. Tovariš Grad, želite besedo? (Ne.) 

Ocena je bila objavljena v Poročevalcu št. 6. Dobili ste tudi mnenje Izvrš- 
nega sveta. Oceno sta obravnavala Odbor za družbenoekonomske odnose in 
razvoj in Odbor za finance ter sta zboru predložila skupno poročilo. Želita 
poročevalca besedo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovarišica Breda Verstovšek, delegatka iz 
občine Žalec. 

Breda Verstovšek: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Na območju občine Žalec živi 38 000 prebivalcev v 20 krajevnih skup- 
nostih. Od teh ima kar sedem krajevnih skupnosti manj kot 1000 prebivalcev. 
Po številu je največja krajevna skupnost Žalec s 4725 prebivalci. Na osnovi teh 
podatkov menimo, da spadajo naše krajevne skupnosti med manjše krajevne 
skupnosti. 

Zaradi izboljšanja možnosti delovanja, predvsem pa večje povezanosti in 
večje možnosti izvajanja interesov ter potreb delovnih ljudi, kakor tudi zaradi 
poglabljanja krajevne samouprave so večje krajevne skupnosti pristopile k or- 
ganizaciji vaških odborov oziroma rajonskih odborov. Ti odbori predstavljajo 
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bazo za delegate v skupščini krajevnih skupnosti. Vse naše krajevne skupnosti 
so sprejele statute ter na osnovi njih formirale potrebne organe. Dogaja pa 
se, da je v nekaj primerih prevzel svet krajevne skupnosti vlogo skupščine 
ter odločal o zadevah, ki so v pristojnosti odločanja delegatske skupščine. 

Pomembno mesto v krajevni skupnosti imata poravnalni in potrošniški svet. 
Na ravni občine se potrošniški sveti medsebojno povezujejo v konferenco, ki 
naj bi poživila delovanje potrošniških svetov. 

Seveda pa se ne moremo pohvalno izraziti o delu vseh samoupravnih orga- 
nov v krajevnih skupnostih. V to kategorijo lahko uvrstimo predvsem samo- 
upravno družbeno kontrolo, ki je slabo razvita ali pa sploh ne deluje. 

Ob zaključku leta 1981 ter ob iztekajočemu se delegatskemu mandatu smo 
ugotovili tudi slabo aktivnost delovanja delegatskega sistema. Ne le, da so 
morale biti skupščine krajevnih skupnosti in samoupravne interesne skupnosti 
sklicane po dvakrat ali celo trikrat, ker ni bila na sejah dosežena sklepčnost, 
temveč so nekateri delegati imeli tudi povsem pasiven odnos do svojih družbenih 
obveznosti ali pa so bila stališča delegatov stališča posameznikov, manj pa sre- 
dine, ki jih je delegirala. 

Na področju planiranja je bil dosežen napredek. Vse naše krajevne skup- 
nosti so sprejele srednjeročne plansike dokumente, letno pa sprejemajo finančno 
ovrednotene letne plane. Žal pa z doseženim stanjem ne moremo biti zadovolj- 
ni, predvsem na področju usklajevanja planov med krajevnimi skupnostmi in 
združenim delom, kakor tudi med ustreznimi interesnimi skupnostmi. Krajevne 
skupnosti so premalo prisotne pri sprejemanju planov organizacij združenega 
dela in samoupravnih interesnih skupnosti, čeprav bi morali delegati v kra- 
jevnih skupnostih kot delavci v temeljnih organizacijah združenega dela enotno 
nastopati v organih samoupravnih interesnih skupnosti. Samoupravno planira- 
nje, sporazumevanje in dogovarjanje še ni zaživelo, kot bi moralo. 

Dokaj neurejeno je tudi še področje financiranja dejavnosti krajevne skup- 
nosti, čeprav imamo opredeljene številne vire financiranja, kakor je opre- 
deljuje ustava. Predvsem je težko zagotoviti sredstva za delovanje krajevne 
samouprave in pa za službe, ki morajo izvajati sklepe samoupravnih teles v kra- 
jevnih skupnostih. Od 20 krajevnih skupnosti ima profesionalno zaposlene taj- 
nike le sedem krajevnih skupnosti, torej sedem delavcev. Skupno finančno 
službo pa opravljata dve delavki. Drugih delavcev na tem področju ni zapo- 
slenih. Noben delovni ali finančni plan pa ne zagotavlja sredstev za reševanje 
prostorskega problema za delo v krajevnih skupnostih in za delovanje njihovih 
služb. V usmeritvah z ugotovitvami, stališči in sklepi o zagotavljanju materialne 
osnove za zadovoljevanje skupnih in splošnih potreb delovnih ljudi in občanov 
iz leta 1980 je sicer to opredeljeno, vendar sredstva niso zagotovljena. Poseben 
problem je v tistih krajevnih skupnostih, od koder se večina krajanov vozi na 
delo v sosednje občine, kar ima za posledico, da ostajajo take krajevne skupnosti 

brez sredstev za realizacijo sprejetih planov v smislu uresničevanja pogojev 
za življenje v kraju bivanja. 

Tako nas še na marsikaterem področju delovanja čakajo v prihodnjih letih 
nerešeni problemi. Nekatere bo treba verjetno reševati enotno na območju ce- 
lotne republike, če nočemo še poglabljati razlik med razvitimi in nerazvitimi 
krajevnimi skupnostmi. Hvala! 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Besedo ima tovariš Franc 
Hrovat, delegat iz občine Ljubljana-Moste-Polje. Prosim! 
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Franc Hrovat: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov za Zbor občin iz občine Ljubljana-Moste-Polje je sprejela na- 
slednje ugotovitve v zveži s tem dokumentom. 

1. Uveljavljanje samoupravnih in delegatskih odnosov v krajevnih skup- 
nostih. V nekaterih krajevnih skupnostih še vedno prihaja do nepovezanosti m 
neusklajenih razmerij med samoupravnimi organi znotraj krajevnih skupnosti. 
Še bolj je prisoten problem v premajhni povezanosti skupščin in svetov kra~ 
jevnih skupnosti z delegati in delegacijami za skupščine družbenopolitičnih 
skupnosti in skupščine samoupravnih interesnih skupnosti družbenih dejav- 
nosti in materialne proizvodnje. Pobude in zahteve krajanov so vse preveč 
usmerjene k svetom krajevnih skupnosti. Posamezni organi krajevnih skup- 
nosti ne poznajo dovolj krajevne problematike. Neustrezno opredeljena pristoj- 
nost samoupravnih organov krajevnih skupnosti pomeni tudi nepoznavanje in 
nerazumevanje vloge, ki jo ima posamezni organ krajevne skupnosti, pa tudi 
aktivnost družbenopolitičnih organizacij je slabo razvita. Med krajevnimi skup- 
nostmi in organizacijami združenega dela ni tesnejšega sodelovanja, zato tudi 
ni vključevanja temeljnih organizacij združenega dela in drugih organizacij 
združenga dela v delo krajevnih skupnosti in obratno. 

2. Zbori delovnih ljudi in občanov v krajevnih skupnostih. Splošni zbori 
delovnih ljudi in občanov se v krajevnih skupnostih niso uveljavili. Zato je po- 
trebno krepiti druge oblike odločanja, na primer hišne svete, vaške, »ulične od- 
bore ter delne zbore delovnih ljudi in občanov po posameznih soseskah ozi- 
roma enotah. Zlasti pa je treba določena pereča vprašanja vključiti v dnevne 
rede skupščin krajevnih skupnosti. , 

3. Skupščina krajevne skupnosti. Še vedno se dogaja, da posegajo sveti 
krajevnih skupnosti v pristojnosti skupščin. V skupščinah krajevnih skupnosti 
so premalo aktivni delegati za organizacijo združenega dela, kar pomeni, da so 
organizacije združenega dela premalo zainteresirane za probleme in razvojna 
vprašanja krajevnih skupnosti. Organizacije združenega dela se pojavljajo pred 
organi krajevne skupnosti predvsem takrat, ko iščejo določena soglasja, na 
primer za reševanje prostorske problematike in za druge zadeve. 

4. Referendum in druge oblike odločanja delovnih ljudi in občanov. Razen 
o prostorskem preoblikovanju in o uvedbi samoprispevka se referendum ne 
pojavlja. Ta oblika je manj prisotna zato, ker zahteva veliko priprav in finanč- 
nih sredstev. V krajevni skupnosti se uveljavljajo tudi druge oblike odločanja, 
ki so v glavnem bolj spontane in nimajo značaja samoupravnih oblik osebnega 
in kolektivnega odločanja. 

Oblike kot so javna razprava in problemska konferenca delegacij se prav 
tako prepočasi uveljavljajo. To velja tudi za konferenco delegacij. 

5. Delegacije krajevnih skupnosti. Temeljne delegacije za zbor krajevnih 
skupnosti skupščine občine še niso dovolj povezane s svojo bazo, s krajani in 
z drugimi organi krajevne skupnosti. Veliko slabše se uveljavljajo delegacije 
krajevne skupnosti za skupščine samoupravnih interesnih skupnosti, ker se od- 
ločitve v teh skupščinah vse preveč oblikujejo skladno z interesi izvajalcev. Te 
delegacije so bile do sedaj tudi veliko slabše kadrovsko zasedene. V njih pa je 
bilo tudi vse preveč delegatov s strani izvajalcev. 

V dosedanjem mandatu so bile nekatere delegacije združene, kar je tudi 
negativno vplivalo na aktivnost in dejansko vlogo, ki jo te delegacije imajo. 
Problem so tudi preobširna in prestrokovna gradiva. Le-ta so v nekaterih pri- 
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merih pripravljena po istem vzorcu, delegati pa želijo, da bi bila bolj spe- 
cifična in konkretna za posamezna okolja, predvsem pa krajša in razumljivejša. 

V gradivu je premalo pozornosti namenjeno delegacijam samoupravnih in- 
teresnih skupnosti materialne proizvodnje. 

6. Sveti potrošnikov se uveljavljajo prepočasi in nimajo pravne moči in 
veljave. Preveč se uveljavljajo kot forumska oblika delovanja, manj pa kot 
samoupravna oblika uveljavljanja potreb krajanov. 

7. Proces preoblikovanja krajevnih skupnosti. Povečanje števila krajevnih 
skupnosti ima poleg pozitivnih premikov tudi negativne posledice, kot so po- 
večanje števila zaposlenih, zagotovitev novih prostorov za nove krajevne skup- 
nosti, večji pritisk na proračunska in druga sredstva, in tako dalje. Ugotav- 
ljamo, da je premalo sredstev za funkcionalno dejavnost ob dejstvu, da kra- 
jevna skupnost opravlja vedno več nalog. Doslej ti problemi niso bili tako 
aktualni, ker se je del sredstev za dejavnost krajevnih skupnosti, predvsem 
v Ljubljani črpal iz glavnine, ki pa je v Ljubljani nimamo več. V prihodnje je 
treba vso pozornost posvetiti nadaljnjemu združevanju del in nalog v krajevni 
skupnosti. 

8. Planiranje in financiranje. S samoupravnimi sporazumi o temeljih pla- 
nov krajevnih skupnosti se še v večini primerov ne ureja v celoti medsebojnih 
odnosov, pravic in vzajemne obveznosti med krajevnimi skupnostmi in organi- 
zacijami združenega dela. Po letu 1975 se je uveljavila glavarina, ki pa ji je 
v Ljubljani potekla veljavnost 31. decembra 1981. Drugega primernega nado- 
mestila zanjo še nismo uveljavili. V zvezi s tem se že pojavljajo v krajevnih 
skupnostih večji finančni problemi, kot na primer realizacija programov in 
podobno. 

Planski akti krajevne skupnosti niso usklajeni in presegajo materialne mož- 
nosti. Iz predloženega gradiva je razvidno, da išče predlagatelj razlog za težave 
na področju financiranja v krajevnih skupnostih predvsem v nedodelanih sta- 
tutih in splošnih aktih teh skupnosti, kar pa ni povsem točno. Menimo, da bo 
potrebno to vprašanje rešiti širše v okviru republike tako, da ne bo več težkih 
finačnih problemov in to predvsem v tistih krajevnih skupnostih, ki na svojem 
območju nimajo organizacij združenega dela. Predlagam, da se temu vprašanju 
v naslednjem obdobju posveti kar največ pozornosti in da se problem financi- 
ranja krajevnih skupnosti ustrezno uredi. Hvala lepa! 

Predsednica Silva Jereb: Hvala! Besedo ima tovarišica Mara Žlebnik, 
predsednica Sveta za družbenopolitični sistem pri Predsedstvu Republiške kon- 
ference SZDL Slovenije. Prosim! 

Mara Žlebnik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Predlagatelj je pripravil gradivo ob sodelovanju našega Odbora za komunalni 
sistem in krajevno samoupravo pri Svetu za družbenopolitični sistem, zato ga 
je tudi Svet za družbenopolitični sistem Predsedstva Republiške konference 
SZDL Slovenije obravnaval in ga v celoti podprl. 

Na nedavnem posvetu s predsedniki in sekretarji občinskih konferenc SZDL 
smo tudi pozvali občinske konference, naj se pred današnjo sejo zborov organi- 
zirajo in razpravljajo o tem gradivu ter pripravijo ustrezna stališča. Ob tem pa 
moram ugotoviti, da žal ta naloga v celoti ni mogla biti izpeljana v tem času, 
med drugim tudi zaradi raznih obveznosti naših organizacij. V nekaterih oko- 
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ljih pa je vendarle potekala razprava tudi širše, torej ne le v delegatskih sku- 
pinah, temveč tudi ob udeležbi SZDL. 

Svet za družbenopolitični sistem pri Predsedstvu RK SZDL Slovenije meni, 
da je potrebno v nadaljevanju oziroma po današnji razpravi na zborih nadalje- 
vati z razpravo v bazi, zlasti v krajevnih skupnostih in na osnovi te razprave 
ter pobud, stališč in mnenj, ki bi se pri tem izoblikovala, pripraviti do jeseni 
ustrezen zaključni dokument. 

Po naši oceni pomeni gradivo kontinuiteto v spremljanju izvajanja stališč, 
priporočil in sklepov o nadaljnjem samoupravnem razvoju krajevnih skupnosti, 
ki jih je Skupščina SR Slovenije sprejela leta 1975 ter jih nato konkretizirala in 
aktualizirala v letih 1977 in 1980. Gradivo pomeni dober analitični prikaz do- 
seženega in osvetljuje probleme pri uveljavljanju skupščinskih stališč. Kljub 
temu, da je stanje med posameznimi krajevnimi skupnostmi različno, je iz po- 
ročila razvidno, da se krajevna skupnost vse bolj uveljavlja kot temeljna samo- 
upravna skupnost, v kateri delovni ljudje in občani zadovoljujejo svoje skup- 
ne življenjske potrebe in interese. Največ odprtih vprašanj je še vedno na tistih 
področjih življenja in dela krajevne skupnosti, kjer nismo uspeli doseči uskla- 
jenega in enovitega pristopa. 

Svet za družbenopolitični sistem podpira ugotovitve v poglavju I. »Uveljav- 
ljanje samoupravnih in delegatskih odnosov v krajevnih skupnostih«. Krajevne 
skupnosti so v svojem razvoju v dokajšnji meri razvile institucije samouprav- 
nega in političnega sistema, kar pa se odraža tudi v nekaterih spremljajočih 
slabostih. Tako menimo, da je ponekod prevelika razdrobljenost, kar ima za po- 
sledico, da se dejansko porazgubi odgovornost mehanizmov in posameznikov 
za uresničevanje sprejetih odločitev. 

Zbori delovnih ljudi in občanov v krajevnih skupnostih so se uveljavili 
samo tam, kjer so se ukvarjali s konkretno problematiko življenja in dela v 
krajevni skupnosti in kjer je organizacija SZDL poskrbela za temeljite politične 
priprave za te zbore. Menimo, da je potrebno v večji meri uveljaviti ta in- 
strument samoupravljanja s tem, da bi razvili delne zbore samo za posamezne 
vasi ali posamezna območja v mestnih krajevnih skupnostih in pa interesne 
zbore delovnih ljudi in občanov. Ugotovljeno je namreč, da kolikor so se v tem 
smislu zbori že do sedaj razvijali, je bil veliko večji interes občanov za so- 
delovanje in tudi absolutno večja udeležba na sejah teh zborov. 

Skupščine krajevnih skupnosti so v preteklem obdobju prevzele osrednjo 
vlogo. Struktura skupščin ustreza ustavnim določilom, vendar pa glede vse- 
bine z njihovim delom še ne moremo biti v celoti zadovoljni. Skupščine 
krajevnih skupnosti se preredko sestajajo, zlasti pa ne opravljajo funkcije kon- 
ference delegacij za samoupravne interesne skupnosti materialne proizvodnje, 
kakor je to predvideno v novem 50. a členu zakona o volitvah. V zvezi s tem 
bodo nastale precejšnje težave zaradi tega, ker bi se dejansko morale skupščine 
krajevnih skupnosti sestati pred vsakim zasedanjem skupščin samoupravnih 
interesnih skupnosti materialne proizvodnje. Obstaja bojazen, da se bo to spre- 
vrglo v formalno določanje stalnega delegata za skupščine interesnih skup- 
nosti materialne proizvodnje, zato se moramo zelo hitro dogovoriti o ustrezni 
metodi za poenostavitev tega določila, tako da bi vendarle zagotovili delegatsko 
bazo za te skupščine. 

V zadnjem obdobju smo uveljavili javno razpravo kot pomemben element 
za delo in življenje krajanov v krajevni skupnosti. Čeprav te javne razprave 
niso vedno dovolj široke in ne sežejo do vseh zainteresiranih občanov in delov- 
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nih ljudi, pa Svet za družbenopolitični sistem opozarja na nekatere ugotovitve. 
Predvsem se večkrat dogaja to, da vseh pobud, mnenj in priporočil iz javne 
razprave odgovorni nosilci ne obravnavajo enakovredno. Tako se številne po- 
bude porazgubijo, na precej pobud pa tudi ne dajemo zadovoljivih odgovorov. 
Vpeljana je namreč že nekakšna praksa, da pošiljamo gradivo v javno razpravo 
takrat, ko je dejansko glede tega že vse odločeno in gre v bistvu samo za 
potrjevanje nekih vnaprej sprejetih ali predvidenih odločitev. 

Seje občinske skupščine in skupščin samoupravnih interesnih skupnosti so 
dokaj pogoste, zato je praktično težko izvedljivo, da bi se delegacije posveto- 
vale v vsakem primeru in v sorazmerno kratkem času, ki jim je na voljo, s 
samoupravnimi organi krajevne skupnosti in z družbenopolitičnimi organizaci- 
jami, kar bi bilo najpomembnejše, ter s svojo delegatsko bazo. Zato se Svet za 
družbenopolitični sistem zavzema za to, da bi bile skupščine tako družbeno- 
političnih skupnosti kakor tudi samoupravnih interesnih skupnosti za svoje seje 
razbremenjene predvsem tistih zadev, ki spadajo oziroma ki bi lahko bile v pri- 
stojnosti izvršilnih ali upravnih organov ali drugih dejavnikov. Menim, da si 
moramo v tem smislu vsi skupaj prizadevati, da bomo v naslednjem mandatnem 
obdobju storili korak naprej, kar pomeni, da predvsem skupščine družbeno- 
političnih skupnosti ne bodo več preobremenjene s takšnimi formalnimi zade- 
vami, o katerih delegati niti ne morejo oblikovati kakih posebnih stališč. 

Po podatkih volitev delegacij v skupščine samoupravnih interesnih skup- 
nosti ugotavljamo, da se je število posebnih delegacij ob teh volitvah zmanj- 
šalo, kar pomeni, da so se pričele mnoge delegacije zopet združevati. Menim, 
da bo ponovno prišlo do težav, ki so bile prisotne že v prvem mandatnem ob- 
dobju, ko je bilo ugotovljeno, da so povsod tam, kjer ni bilo oblikovanih po- 
sebnih delegacij, bili veliko večji problemi in težave pri delu teh delegacij. 
Moram poudariti tudi to, kar je povedal že tovariš Hrovat, da se je ob teh 
volitvah v mnogih okoljih ponovila napaka, da so v delegacije krajevnih skup- 
nosti za skupščine samoupravnih interesnih skupnosti iskali delegate iz vrst 
izvajalcev. Na ta način bodo marsikje v skupščinah samoupravnih interesnih 
skupnosti v obeh zborih predvsem izvajalci. Zaradi tega pa tudi ne bo mogoče 
govoriti niti o svobodni menjavi dela niti o sporazumevanju o programih, 
ker bodo vse preveč poudarjeni le interesi izvajalcev. 

Vidni rezultati so pri izvajanju skupščinskih stališč v procesu preoblikova- 
nja krajevnih skupnosti. V zadnjih petih letih je število krajevnih skupnosti na- 
raslo za skoraj 200 v naši republiki, kar pomeni veliko večjo možnost za po- 
globitev vseh samoupravnih odnosov v takih krajevnih skupnostih. Vendar pa 
tudi pri tej oceni ne bi smeli biti enostranski. V Svetu za družbenopolitični si- 
stem smo se zavzeli za to, da je treba ta proces preoblikovanja, še zlasti pa pro- 
ces delovanja novih krajevnih skupnosti analizirati, saj ugotavljamo že po ne- 
katerih podatkih, da je bilo marsikje to preoblikovanje zelo formalno in da se v 
vsebini delovanja v novih krajevnih skupnostih ni ničesar spremenilo. Več- 
krat se celo dogaja, da dvojni organi novih krajevnih skupnosti zasedajo skupaj 
in skupno rešujejo svoje probleme, kar pomeni, da se je povečalo samo število 
organov. Seveda pa so to posamezni primeri, ki jih ne gre posploševati. 

Eden izmed razlogov za slabost delovanja delegacij krajevnih skupnosti za 
skupščine samoupravnih interesnih skupnosti, ki se kaže v njihovi premajhni 
zainteresiranosti, pa je tudi v tem, da te skupščine praktično v celoti še ne 
delujejo kot samoupravne interesne skupnosti. 
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K družbenopolitičnemu usposabljanju delegatov moramo v prihodnjem de- 
legatskem mandatnem obdobju pristopiti bolj načrtno in odgovorno. Ugotav- 
ljamo namreč, da je v zadnjem delu mandatnega obdobja, ki se izteka, to uspo- 
sabljanje v celoti zelo popustilo. Pri Republiški konferenci SZDL Slovenije smo 
pripravili program izobraževanja oziroma program usposabljanja delegatov in 
upamo, da ga bo mogoče realizirati. 

Kljub sprejetim stališčem o zagotavljanju materialne osnove za delo in raz- 
voj krajevnih skupnosti ugotavljamo, da je to še vedno najbolj pereča točka in 
najbolj trd oreh pri uresničevanju naših stališč. Svet za družbenopolitični si- 
stem Predsedstva RK SZDL Slovenije ugotavlja, da se je celo v preteklem 
obdobju ponekod poglabljala razlika v materialni osnovi nekaterih bolj razvitih 
in drugih, manj razvitih, zlasti vaških krajevnih skupnosti. O tem problemu 
smo pri Svetu za družbenopolitični sistem precej razpravljali in mislim, da ima- 
te prav, ko zahtevate, da se je potrebno na nivoju republike dogovoriti o 
ustrezni metodi pomoči, da bi bili vsi delavci, ki živijo v zelo razkropljenih kra- 
jevnih skupnostih, deležni enakopravnega obravnavanja pri ugotavljanju sred- 
stev na osnovi sprejetih programov. 

Dejstvo pa je, da je bilo praktično nemogoče izvesti model samoupravnega 
sporazumevanja na taki osnovi, da bi vsaka temeljna organizacija združenega 
dela sprejemala samoupravne sporazume posebej za vsako krajevno skupnost, 
če na primćr 70 ali pa 100 delavcev iz posamezne temeljne organizacije stanuje 
v določeni krajevni skupnosti. Člani Sveta za družbenopolitični sistem so na to 
posebej opozorili in zadolžili svet, da pripravi program o tem, kako bi se dalo 
ta problem praktičneje rešiti, tako da ga bo mogoče izpeljati ne le po poti vza- 
jemnosti in solidarnosti, temveč dejansko po poti enakopravnega odnosa do 
vseh občanov. 

V II. poglavju, ki obravnava vlogo družbenopolitičnih organizacij, bi morali 
po našem mnenju analizirati tudi vzroke za to, da se koordinacijski odbori 
sindikata niso uveljavili in pa to, ali je SZDL v krajevni skupnosti dejansko 
zgrajena tako, da prek svojih razčlenjenih oblik delovanja in predvsem tudi 
prek delovanja sekcij lahko zajame vsakega občana. 

Kot je bilo že rečeno, bomo pripravili program nadaljevanja organizirane 
razprave v krajevnih konferencah in občinskih konferencah SZDL. Prevzeli 
smo tudi nalogo, da se posebej proučijo in pripravijo izhodišča za financiranje 
potreb delegatskega sistema v krajevnih skupnostih, ker tudi ugotavljamo, da 
s6 na tem področju odnosi do posameznih krajevnih skupnosti neenaki. Obenem 
bomo sodelovali ali pa organizirali pripravo praktičnih izhodišč za rešitev 
problemov, ki zadevajo materialno osnovo krajevnih skupnosti. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Besedo ima tovarišica Vera 
Vezovnik, delegatka iz občine Koper. 

Vera Vezovnik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupina delegatov za delegiranje delegatov v Zbor občin je obravnavala 
predloženo gradivo, obravnavala pa je tudi stališča Občinske konference SZDL. 
Ob tem pa smo ugotovili, da je bil čas za temeljitejšo proučitev gradiva pre- 
kratek, ker so hkrati potekale v mesecu marcu v občinah in v krajevnih skup- 
nostih druge, zelo pomembne naloge. Kljub temu pa smo izoblikovali nekaj 
pripomb. 
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Na eno izmed pripomb je že odgovorila tovarišica Mara Zlebnik, in sicer, 
da se bomo morali v prihodnjem obdobju temeljito pripraviti na javno razpravo 
zlasti zato, da bi se izognili določenim že ustaljenim slabostim prevelikega po- 
sploševanja ali premalo konkretne vsebinske obravnave, na primer v krajevnih 
skupnostih, kar seveda vpliva na to, da so občani in delavci pasivni do določene 
tematike. Nadalje bi moralo biti izhodišče za razpravo ne le predloženo gra- 
divo, temveč tudi realne konkretne razmere in pa stališča in sklepi, ki smo jih 
v prejšnjih obdobjih v krajevnih skupnosti že sprejemali. 

V gradivu je premalo kritično obdelano samoupravno povezovanje organi- 
zacij združenega dela s krajevnimi skupnostmi. Na našem območju na primer 
zlasti niso zaživeli koordinacijski odbori sindikata, zato bi morali v prihodnje * 
tudi te oblike povezovanja bolj doreči in jih bolj dodelati. 

Nadalje ugotavljamo, da v gradivu ni dovolj poudarjen položaj in aktivnost 
občanov italijanske narodnosti v krajevni skupnosti. 

Ne glede na vse te slabosti ali pomanjkljivosti pa lahko rečemo, da so 
krajevne skupnosti v zadnjih štirih letih in še tudi dlje le doživele velik na- 
predek, saj postajajo dinamične, temeljne samoupravne skupnosti, v katerih 
delovni ljudje in občani uresničujemo interese, potrebe in želje na osnovi volon- 
terskega dela. Hvala lepa! 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Stojan Ma- 
kovec, delegat iz občine Ajdovščina. Prosim! 

Stojan Makovec: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Na skupni seji skupine delegatov za Zbor občin in Zbor združenega dela 
je bilo ob obravnavi gradiva izraženih več pripomb. Predvsem je bil govor o 
težavah v manjših, vaških krajevnih skupnostih. V naši občini jih imamo 35, 
tako da ima le krajevna skupnost Ajdovščina okoli 5500 prebivalcev, vse ostale 
pa manj, najmanjša krajevna skupnost Razel ima na primer samo 66 prebival- 
cev. Ob tem pa je treba poudariti, da so le v štirih krajevnih skupnostih tudi 
delovni obrati. Sicer pa se večina delavcev ali polkmetov vozi na delo v glav- 
nem v Ajdovščino, pa tudi v Novo Gorico. Dejstvo pa je, da le-ti predstavljajo 
kljub številnim dnevnim migracijam osrednji del manjših krajevnih skupnosti, 
zato je tudi pomembno, kako je organizirana dejavnost v teh skupnostih in na 
kakšen način se uresničuje. Dela v vaških in mestnih krajevnih skupnostih so 
različna, povsod pa je potrebna aktivnost prebivalcev, predvsem pa tistih ljudi, 
ki so pripravljeni umsko in fizično delati na vseh področjih družbenega živ- 
ljenja v teh skupnostih. Ob tem bi moralo biti povsem razumljivo, da bo tistim 
krajevnim skupnostim, v katerih so pripravljeni prebivalci s prostovoljnim 
delom nekaj ustvariti, organizirati razne delovne akcije in podobno, tudi ob- 
činska skupnost kot taka, hitreje dodeljevala potrebna finančna sredstva, na 
primer za urejevanje vodovodov, krajevnih cest, telefonov in tako naprej. V naši 
občini zbiramo sredstva za financiranje krajevnih skupnosti v delovnih orga- 
nizacijah, razdeli pa se jih glede na število zaposlenih iz določene krajevne 
skupnosti. Na ta način se razdeli 70 «/# sredstev, 30% sredstev pa je v okviru 
fondov občinskih skupščin, ki se solidarno delijo, tako da se na primer v letoš- 
njem letu opravi vrsta potrebnih del v neki krajevni skupnosti, naslednje leto 
pa v drugi. Na ta način je tudi zagotovljena usklajenost glede financiranja med 
posameznimi krajevnimi skupnostmi. Ostaja pa dejansko največji problem 
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financiranja v tistih krajevnih skupnostih, ki nimajo nobenega delovnega 
obrata. 

V naši občini, konkretno pri nas v naši krajevni skupnosti smo prešli na 
združevanje določenih delegacij, sicer bi primanjkovalo zadostno število kra- 
janov za posamezne delegacije. 

V vseh 35 krajevnih skupnostih so tudi zaživeli poravnalni sveti, kar je 
velika pridobitev, saj je na ta način dana krajanom široka možnost za raz- 
reševanje določenih spornih zadev v kraju bivanja. Uspešnost delovanja kra- 
jevne skupnosti in njenih organov je odvisna predvsem od ustrezne organizi- 
ranosti vse za to odgovornih dejavnikov v krajevni skupnosti. Pri tem je zelo 
pomembna aktivnost družbenopolitičnih organizacij, zlasti krajevne konference 
SZDL. Za dosego tega pa bo treba v prihodnje pritegniti k sodelovanju vse 
dejavnike in ne le nekatere, kajti samo na ta način bo samoupravni sistem v 
krajevni skupnosti hitreje in učinkoviteje zaživel. Hvala! 

Predsednica Silva Jereb: Hvala! Besedo ima tovariš Tone Klemen, 
delegat mesta Ljubljane. Prosim! 

Tone Klemen: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Uresničevanje sklepov, stališč in priporočil Skupščine SR Slovenije o nadaljnjem 
razvoju krajevnih skupnosti je prav gotovo ena izmed tistih problematičnih 
zadev, ki je, čeprav ob koncu tega mandata, vzbudila veliko zanimanje tako 
med delegati kakor tudi med vsemi drugimi družbenopolitičnimi dejavniki. 
Čeprav gradivo izrecno še ne ponuja konkretnega dokumenta, s katerim naj bi 
dograjevali skupščinske dokumente iz leta 1977 in 1980, kar smo vsi skupaj 
pričakovali, pa že samo po sebi daje dovolj analitično in dokumentirano osnovo 
za dograjevanje programskih, ponekod pa celo akcijskih dokumentov za inten- 
ziviranje politične aktivnosti v smeri nadaljnjega uresničevanja ustavne za- 
snove krajevne skupnosti. V tem smislu smo skušali predloženo gradivo razu- 
meti, ga interpretirati tudi z vidika prakse, problemov in pozitivnih premikov, 
s katerimi smo soočeni v Ljubljani. V vseh ljubljanskih občinah so namreč 
v času, ki ga opredeljujejo letnice sprejetih skupščinskih dokumentov oziroma 
vse od sprejetja nove ustave, namenili tej problematiki skupno z ustavnim 
konstituiranjem in krepitvijo združenega dela izjemno pozornost in to ne le 
v parcialnem smislu, temveč tudi v prizadevanjih za krepitev temeljnih druž- 
benoekonomskih odnosov v sistemu socialističnega samoupravljanja tako v 
občinah kakor tudi v mestu Ljubljani kot celoti. 

Ker je bilo že precej rečenega glede vsebine gradiva, ne bi posebej navajal 
številnih problemov, s katerimi smo se družno srečevali vsi družbenopolitični 
dejavniki, organizirani v SZDL, ki je z enotno akcijo gotovo pripomogla do 
mnogih pozitivnih rezultatov, ki dajejo tem dejavnikom ustvarjalni optimizem 
in spodbudo za nadaljnje delo. Zato se bom v nadaljevanju razprave dotaknil 
le nekaterih vprašanj, ki jim je treba nameniti z vidika nadaljnjega učinko- 
vitega delovanja na tem področju posebno pozornost. Nekatera od teh vprašanj 
so bila danes v razpravi že obravnavana, tokrat jih bom predstavil morda ne- 
koliko drugače. 

Prvo tako vprašanje je materialna baza delovanja krajevnih skupnosti. 
Pod vtisom večkrat prisotnega pisarniškega obravnavanja finančnih zadev, je 
videti, da so dane vse sistemske in druge osnove za razreševanje teh vprašanj 
in da k temu ni več kaj dodati, čeprav življenje in številni resnični problemi 
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delovnih ljudi in občanov v krajevnih skupnostih nudijo velikokrat povsem 
drugačno sliko. Iz teh razlogov so mesto Ljubljana in ljubljanske občine v pre- 
teklih dveh letih vložile veliko naporov v to, da bi na osnovi ustavnih izhodišč 
še nadalje dograjevale sistem financiranja krajevnih skupnosti in oblikovale 
takšne rešitve, ki bi ustrezale resničnim razmeram in pogojem mesta, v kate- 
rem se prepletata močna migracija delavcev in vseh delovnih ljudi, in sicer 
med krajevnimi skupnostmi, med občinami in celo med Ljubljano in občinami 
v njeni soseščini. Zal pa ta prizadevanja do današnje seje tudi zaradi pomanj- 
kanja skupnih prizadevanj niso dala ustreznih rezultatov, kar prav gotovo opra- 
vičuje zaskrbljenost samoupravnih in drugih dejavnikov številnih krajevnih 
skupnosti v Ljubljani, verjetno pa tudi drugod. 

To poudarjam še zlasti zaradi tega, ker tudi gradivo za današnjo sejo v 
zvezi s to problematiko ni prekoračilo okvirjev splošnega in znanega obravna- 
vanja, ki pa zaradi materialnih in drugih pogojev združenega dela ne daje vseh 
razlogov za optimistično razpoloženje. Za tak zaključek je razlog tudi dejstvo, 
da so tudi nekateri drugi potencialni viri finaciranja dejavnosti krajevnih skup- 
nosti vsaj v zadnjem času omejeni in precej vprašljivi. Tako je v gradivu 
upravičeno izražen očitek, da se samoprispevek kot tipičen vir sredstev občanov 
za uresničevanje potreb krajevnih skupnosti vse bolj seli v širše ravni in postaja 
v bistvu zbiranje sredstev za tako imenovane dodatne in posebne programe, 
kar je v gradivu pravilno ugotovljeno. 

Če dodamo k tej problematiki še mnoge druge težave v zvezi z omejevanjem 
skupne porabe, lahko trdimo, da tretje poglavje tega gradiva z naslovom »Pla- 
niranje in financiranj ei« ni dovolj problemsko, analitično in realno predstavilo 
razmer, s katerimi se soočamo in ni spodbudilo ustrezne rešitve ter ustrezne 
zaključke. Menimo, da so pozitivna tista prizadevanja v ipraksi, ki se opirajo 
na realne družbenoekonomske razmere in ki predvidevajo poleg drugih virov 
financiranja, še zlasti tistega v svobodni menjavi dela, v prihrankih učinkovi- 
tejšega zmanjševanja družbene režije, v zajemanju mestnih in drugih rent ter 
v doslednejšem izvajanju davčne politike tisto realno podlago, ki bi lahko kre- 
pila materialno osnovo skupnega življenja v krajevni skupnosti. 

Drugo vprašanje, ki je za našo nadaljnjo aktivnost zelo pomembno, so 
aktivnosti in prizadevanja skupščin pa tudi vseh drugih subjektivnih sil, da 
bi na novo osnovane krajevne skupnosti v polni meri zaživele svoje samo- 
upravno življenje in aktivno posegle v aktivnost vseh drugih dejavnikov v 
občinah in v mestu. 

Za Ljubljano, v kateri smo od leta 1977 povečali število krajevnih skupnosti 
od 85 na kar 132, je to še posebej pomembno. Številne težave materialnega, 
kadrovskega in funkcionalnega značaja terjajo znatno več naporov in konkret- 
nih rešitev. Pri reševanju materialnih problemov, tako prostorskih kot drugih, 
so nam bile doslej zelo nenaklonjene tudi urbanistične rešitve iz preteklosti, 
kar velja tudi za skupščine in skupščino mesta, ki so, neupoštevajoč številne 
družbene usmeritve, načrtovale velikanske soseske z osem do dvanajst tisoč pre- 
bivalcev, ki se zaokrožujejo v enem centru in so v novih pogojih prav gotovo 
ovira našim celotnim prizadevanjem za /nadaljnjo družbeno preobrazbo takih 
krajevnih skupnosti. 

Ob vsem tem pa ne smemo zanemariti statutarno in drugo urejanje organi- 
zacije in delovanja teh skupnosti. Ker od vseh teh na novo osnovanih krajevnih 
skupnosti ni mogoče pričakovati uspešnega reševanja vseh teh vprašanj, smo 
se v Ljubljani opredelili za aktivnosti, ki bodo krajevnim skupnostim omogočile 
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sprejetje kar najbolj kvalitetnih statutarnih in drugih dokumentov ter rešitev 
kot osnove za uspešnejše reševanje njihovih odprtih vprašanj. 

V zvezi s tem so tudi aktualna vprašanja dajanja nenehne strokovne in 
druge pomoči krajevnim skupnostim. Pri tem mislimo tudi na občinske upravne 
organe in strokovne službe, ki ponekod niso pokazali ustrezajočega razumevanja 
oziroma pripravljenosti za pomoč, bili pa so celo primeri obnašanja in ravnanja 
s pozicij nedopustnih hierarhičnih odnosov. Dejstvo pa je, da se tudi sicer 
v organih družbenopolitičnih skupnosti prepogosto zatekamo k takim predpisom 
oziroma dokumentom, iz katerih izvirajo nove dodatne naloge krajevnih skup- 
nosti, ki sicer po svojem značaju spadajo v delokrog organov družbenopolitičnih 
skupnosti. Menimo, da je potrebno taki praksi odločno nasprotovati. Sicer pa 
se glede zaključka obravnave dokumenta pridružujemo mnenju Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije in še zlasti podpiramo predlog, da naj bodo stališča in 
sklepi, ki bi jih zgradili na osnovi tega dokumenta, hkrati predloženi v razpravo. 

In končno podpiramo tudi tiste pobude Izvršnega sveta, ki se nanašajo na 
problematiko financiranja krajevnih skupnosti s tem, da bi naša delegatska 
skupina podprla tiste rešitve, ki bi zajemale celotno problematiko financiranja 
z vidika celokupnega modela financiranja dejavnosti krajevnih skupnosti. 
Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Se kdo želi besedo? (Nihče.) 
Pismenih prijav za razpravo ni več. Iz Škofje Loke smo dobili popravek. Kot 
ste videli, smo po krivici rekli, da je tam ena sama krajevna skupnost, so pa 
že štiri krajevne skupnosti. 

Će ne želi nihče več besedo, potem bi rekla, da smo se v okviru odbora in 
zbora zavedali, da prihajamo z razpravo v bistvu ob nepravem času zaradi 
volitev. Zato je bila tudi enotna ocena, da je treba razpravo podaljšati. Vsi 
skupaj smo se zavedali, da bi bilo preambiciozno, če bi hkrati že ponudili v 
razpravo stališča in sklepe, ker smo menili, da je vendarle toliko ustvarjalne 
sile v naših krajevnih skupnostih, da je prav, če to oceno izpopolnimo in po- 
kažemo na najbolj aktualna vprašanja in šele na tej osnovi potem oblikujemo 
usmeritve. Nič se nam tako zelo ne mudi in nobene ambicije nismo imeli, da bi 
zadevo preprosto odkljukali v programu dela in rekli, da smo s tem že vse 
opravili. Osnovna želja vseh nas, ki smo sodelovali v pripravi, je, in prepričana 
sem, da tudi zbora, da bi postopoma premaknili stvari naprej in zato mobili- 
zirali čim več ustvarjalnih sil v Socialistični republiki Sloveniji. 

Če torej ne želi nihče več razpravljati, potem predlagam zboru, da sprejme 
takle sklep: ' \ 

1. Zbor občin sprejema oceno o uresničevanju sklepov, stališč in priporočil 
Skupščine SR Slovenije o nadaljnjem razvoju krajevnih skupnosti, ki jo je 
zboru predložil Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem Zbora občin. 

2. Ocene in ugotovitve delovnih teles Skupščine, Republiške konference 
Soicalistične zveze in razprave na seji zbora naj služijo kot osnova za nadaljnjo 
razpravo v krajevnih skupnostih, temeljnih organizacijah združenega dela, 
družbenopolitičnih organizacijah in v občinskih skupščinah, ki jo bo organi- 
zirala Socialistična zveza. 

3. Na podlagi ocene in ugotovitev iz razprave naj Odbor za družbenopoli- 
tični in komunalni sistem Zbora občin pripravi osnutek stališč in sklepov za 
nadaljnje utrjevanje samoupravnih odnosov v krajevnih skupnostih ter kre- 
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pitev institucionalnih oblik samoupravnega odločanja delovnih ljudi in občanov 
v krajevnih skupnostih. 

4. Zbor priporoča občinskim skupščinam, da po razpravi v krajevnih skup- 
nosti ocenijo, kako se je krajevna skupnost uveljavila v komunalnem sistemu 
kot samoupravna osnova političnega sistema. 

Želi kdo o takem sklepu besedo? (Ne.) Potem prosim, da glasujemo! Kdor 
je za, naj prosim glasuje! (57 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo soglasno sprejeli predlagani sklep. 
Odrejam pol ure odmora! 

(Seja je bila prekinjena ob 11.45 in se je nadaljevala ob 12.20) 

Predsednica Silva Jereb: Predlagam, da nadaljujemo sejo. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na predlog stališč 
za spremembo in dopolnjevanje planskih aktov SR Slovenije za obdobje 1981 
do 1985. 

Predlog stališč je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet in za svo- 
jega predstavnika določil tovariša Andreja Grahorja, člana Izvršnega sveta in 
predsednika Republiškega komiteja za promet in zveze, ki ga prosim, da po- 
vzame besedo! 

Andrej Grahor: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Gospodarska gibanja v zadnjih dveh letih potekajo v bistveno ostrejših 
gospodarskih razmerah, kot so bila predvidevanja ob pripravi planskih aktov. 
Strukturne spremembe v svetovnem gospodarstvu vplivajo na nižje stopnje 
gospodarske rasti, kot so bile predvidene in, to tako v gospodarstvih Vzhodne 
Evrope, v večini razvitih zahodnih držav, zlasti pa še v državah v razvoju. Do 
tega prihaja še posebej zaradi zaostajanja v uvajanju novega mednarodnega 
ekonomskega reda. Rezultat nakopičenih gospodarskih težav pri nas ter1 vpliv 
teh razmer v svetu so tudi nižje stopnje gospodarske rasti v Jugoslaviji in v 
Sloveniji ter manjši obseg razpoložljivih sredstev za investicije in za porabo. 
Ob nižji ravni dohodka in nerazrešenih neusklajenostih preteklega razvoja se 
zaostrujejo odnosi v delitvi družbenega proizvoda in izvajanje nalog, sprejetih 
v srednjeročnih planskih aktih. Dogovarjanje o temeljih plana Jugoslavije je 
bilo pod pritiskom rokov zaključeno tudi tako, da so nekatera vprašanja ostala 
odprta, nekatera pa so bila rešena le načelno. Konkretne rešitve problemov so 
se prepuščale posameznim izvedbenim dokumentom, katerih priprava in uskla- 
jevanje je izrazito kasnila, delno tudi zaradi premajhne stopnje konkretnosti 
ob usklajevanju. 

Ocenjujemo, da družbeni plani in plani samoupravnih organizacij in skup- 
nosti v Socialistični republiki Sloveniji, ki smo jih sprejeli v preteklem letu, 
v veliki meri odražajo uskladitev različnih razvojnih interesov. Različna pa je 
stopnja konkretizacije teh usmeritev in nalog v planih temeljnih nosilcev 
razvoja. 

Predvsem pa je bilo v pripravi planskih aktov v premajhni meri izvedeno 
načelo sočasnosti planiranja, kar se odraža v premajhni medsebojni usklajenosti 
planov različnih nosilcev planiranja. Predviden razvoj se je v premajhni meri 
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usklajeval v proizvodnih in dohodkovnih povezavah, zlasti glede obsega in 
strukture proizvodnje, možnosti oskrbe, kadrov, ekonomskih odnosov s tujino 
ter investicij, tako po strukturi kot glede zagotavljanja sredstev za njihovo 
izvedbo. 

Izraziteje so se pokazale tudi usklajenosti planskih usmeritev in nalog po- 
vsod tam, kjer so bili plani še vedno preveč odraz želja ali pa niso dosledno 
upoštevali skrbno dogovorjenih usmeritev oziroma niso bili ustrezno izpeljani 
postopki dogovarjanja in sporazumevanja o nalogah in ukrepih za njihovo 
izvajanje. 

Od priprave in sprejema planskih aktov so se spremenili pogoji predvsem 
na področju ekonomskih odnosov s tujino. Zaostrila se je zunanja likvidnost 
države, pri čemer ne moremo več računati z nadaljevanjem obsega zadolževanja 
in načina njegovega koriščenja, kot se je predvidevalo ob pripravi planskih 
aktov. Tako kot v prvih dveh letih izvajanja plana bodo plačilno-bilančne raz- 
mere odločujoče vplivale na pogoje in okvire za proizvodnjo, prek tega pa tudi 
na ustvarjanje realnega dohodka in na posamezne oblike porabe. Zato je po- 
večanje izvoza zlasti na konvertibilno področje in zagotavljanje boljših neto 
deviznih učinkov pogoj in temeljna usmeritev nadaljnjega razvoja. Ob prever- 
janju in prilagajanju planskih aktov pa je potrebno upoštevati tudi spreme- 
njene predpise o amortizaciji in revalorizaciji osnovnih sredstev. Po sedanjih 
ocenah se bodo sredstva amortizacije v združenem delu Slovenije v povprečju 
povečala za okoli 100%. Približno polovica tega porasta je rezultat inflacije, 
ki bi se prek valorizacijskega koeficienta odražala v višje ovrednoteni vrednosti 
osnovnih sredstev tudi ob nespremenjenih predpisih na tem področju. 

Učinki povečanja amortizacije na dohodek bodo različni po posameznih 
panogah, področjih in organizacijah združenega dela, odvisno od strukture in 
starosti osnovnih sredstev. Različne bodo tudi možnosti zagotavljanja sredstev 
za njihovo pokritje, saj oblikovana sredstva akumulacije v delu organizacij 
združenega dela ne bodo zadoščala. Prenašanje na ta način povečanih stroškov 
enostavne reprodukcije na cene bi pomenilo močno spodbudo inflacijskim giba- 
nem. Da bi to preprečili, smo se že v resoluciji opredelili, da se povečanje amor- 
tizacije v načelu ne sme pokrivati s povečanjem cene. Rešitev bo treba iskati 
v prizadevanjih za postopno uveljavitev predpisov, zlasti na področju gospodar- 
ske infrastrukture in družbenih dejavnosti ter v dogovarjanju v okviru orga- 
nizacij združenega dela o združevanju sredstev akumulacije za skupno reševanje 
problemov. Znatno višja sredstva amortizacije bodo pomenila vir sredstev za 
investicije, zato jih bo nujno vključevati v sporazumevanje o združevanju in 
usmerjanju sredstev za dogovorjene razvojne naloge. 

Tovarišice in tovariši delegati! V strokovnih krogih potekajo prve razprave 
o osnutku sprememb in dopolnitev dogovorov o temeljih družbenega plana 
Jugoslavije za obdobje 1981—1985. Omejujejo se predvsem na razprave o pri- 
oritetah, medtem ko razen načelnega soglašanja večinoma še ni pripravljenosti 
za spremembo že dogovorjenih pravic in obveznosti. V predloženih konceptih 
sprememb prevladuje linearno prilagajanje novim okvirom, premalo pa je pri- 
pravljenosti za selektiven pristop pri oženju prioritet. 

Ocenjujemo, da so v predložena gradiva v premajhni meri vgrajeni za- 
ključki Komisije za ekonomsko stabilizacijo pri zveznih družbenih svetih. Izhode 
iz sedanjega položaja je namreč treba iskati predvsem v temeljiti spremembi 
odnosa do izvoza, v vse večji navzočnosti na mednarodnem trgu in podrejanju 
merilom, ki jih taka usmeritev zahteva. 
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V skladu s tem niso sprejemljive težnje, da se med temeljnimi usmerit- 
vami substitucija uvoza praktično enači z izvozom. Ob tem se izgublja jasnost 
razvojne strategije v smeri vključevanja v mednarodno delitev dela in omogoča 
nadaljevanje avtarkičnega razvoja. 

V okviru sprememb planskih dokumentov na ravni federacije bi morali 
poleg krčenja nalog in programov v okviru prioritet prilagoditi tudi naloge na 
drugih področjih. Zlasti bo treba doseči uskladitev splošne in skupne porabe 
z realnimi možnostmi in vztrajati pri odpravi avtomatizma v njihovem finan- 
ciranju. 

Pri spremembah in dopolnitvah dogovora o temeljih družbenega plana 
Jugoslavije bi morali preveriti tudi realnost nekaterih določil dogovora o po- 
litiki hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in Socialistične 
avtonomne pokrajine Kosovo ter dogovora o razvoju Jugoslovanske ljudske 
armade, saj je tudi ti področji treba uskladiti z realnimi možnostmi. Planski 
dokumenti v SR Sloveniji že vsebujejo številne prvine in usmeritve, ki pri- 
hajajo v ospredje ob dopolnjevanju in spreminjanju družbenega plana Ju- 
goslavije. 

V procesu dograjevanja planov v SR Sloveniji je treba te usmeritve še 
resneje poudariti, konkretizirati naloge na posameznih področjih ter opredeliti 
nosilce in ukrepe za njihovo izvajanje. Pri tem je potrebno uresničevati vse 
tiste naloge, kjer je mogoče z večjimi napori in aktiviranjem kvalitativnih 
dejavnikov preseči sicer zožene možnosti. To pomeni, da ne gre za pasivno 
prilagajanje razmeram, vendar pa gre hkrati tudi za opuščanje nerealnih želja. 
Ocenjen manjši obseg razpoložljivih sredstev v primerjavi s predvidevanji 
družbenega plana je posledica nižje gospodarske rasti in visokega razvredno- 
tenja sredstev v letih 1980 in 1981 ter za letos ocenjenih materialnih odnosov. 
Realna razpoložljiva sredstva za gospodarske investicije v osnovna sredstva bi 
se na teh osnovah po sedanjih ocenah znižala za več kot 10 %». Nujnost uresni- 
čevanja nalog na področju izvoza, kmetijstva in živilstva ter zagotovitev naj- 
nujnejše surovinske osnove bo zahtevala smotrnejšo usmeritev razpoložljivih 
sredstev za investicije v osnovna sredstva. 

Na osnovi predloženih programov organizacij združenega dela zaključujejo 
Gospodarska zbornica Slovenije, splošna združenja, banke, Samoupravna in- 
teresna skupnost za ekonomske odnose s tujino in Izvršni svet predlog pro- 
grama izvozno usmerjenih investicij in tistih naložb, ki ustrezajo zaostrenim 
pogojem investiranja. Banke ocenjujejo, da bo v primerjavi s planskimi pred- 
videvanji za okoli četrtino nižji obseg sredstev za dolgoročne namene. Po prvih 
ocenah bi bilo potrebno za naložbe za doseganje predvidene izvozne usmeritve 
v letih 1981—1985 v Sloveniji nameniti okoli četrtino razpoložljivih investi- 
cijskih sredstev. 

V kmetijstvu, gozdarstvu in obrti bi zadržali v dogovoru predvideni obseg 
investicij, kar pomeni, da bi se povečala njihova udeležba v strukturi. Ustrezno 
pa bi se zmanjšala sredstva za investicije na drugih področjih. V okviru zoženih 
bančnih sredstev bo ostal nespremenjen delež bančnih sredstev, ki se bodo 
namenjala za gospodarsko infrastrukturo. Prav tako bo na te naložbe vplival 
tudi manjši obseg in ostrejši kriterij za zadolževanje v tujini. 

Za financiranje gospodarske infrastrukture ta sredstva postajajo vse manj 
primerna zaradi problemov vračanja, sorazmerno visokih obresti in tečajnih 
razlik. Po sedanjih strokovnih ocenah bo potrebno za okoli tretjino zmanjšati 
celoten obseg investicij na področju gospodarske infrastrukture in opredeliti 
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tiste prioritete, ki ostajajo ključne tudi v zoženih materialnih okvirih. Uporab- 
niki in izvajalci se morajo dogovoriti za prilagoditev razvojnih nalog dejan- 
skim razmeram. To zahteva spremenjeno obnašanje uporabnikov pri koriščenju 
storitev gospodarske infrastrukture. Gre za manjši obseg porabe ob počasnejši 
rasti proizvodnje in standarda, predvsem pa za racionalnejšo uporabo teh 
storitev. 

Izvajalske organizacije morajo poiskati možnosti cenejšega opravljanja sto- 
ritev, predvsem pa opredeliti najnujnejše prioritete v razvojnih programih in 
njihovo bolj smotrno izvedbo. V samoupravnih interesnih skupnostih morajo 
realneje ovrednotiti razvojne programe. Po sedaj veljavnih samoupravnih spo- 
razumih so seznami dogovorjenih naložb zaradi podcenjevanja vrednosti pro- 
gramov širši od realnih okvirov. • 

Izvršni svet meni, da bo v okviru samoupravnih interesnih skupnosti ma- 
terialne proizvodnje potrebno dati prednost razvoju energetike na domačih 
virih, ob tem pa izdelati najnujnejši program elektroenergetike, ki bo upošteval 
zmanjšane stopnje rasti porabe električne energije. 

Na področju prometa bodo imeli prednost programi, ki bodo v železniškem 
gospodarstvu zagotavljali varnost prometa, odpravo ozkih grl in najnujnejši 
program modernizacije, kar bo prispevalo tudi k ustvarjanju večjega deviznega 
priliva. 

V drugih infrastrukturnih dejavnostih bo poudarek na rednem vzdrževanju. 
Njihova širitev pa bi bila v okviru razpoložljivih sredstev prednostna pred- 
vsem z vidika zagotavljanja deviznega priliva. 

Z dopolnjevanjem planskih dokumentov samoupravnih interesnih skupnosti 
družbenih dejavnosti bodo morali predvsem zagotoviti realnejše ocene dogovor- 
jenih programov, tako po obsegu kot v njihovi strukturi. S kvalitativnimi pre- 
miki v organizaciji in delovanju posameznih dejavnosti se bo potrebno pri- 
zadevati za ohranjanje obsega pravic in nujne ravni dejavnosti, pri čemer bo 
potrebno še nadalje iskati možnosti za zmanjševanje investicij in njihovo racio- 
nalnejšo izvedbo. 

Tovarišice in tovariši delegati! Pri procesu sprememb in dopolnitev plan- 
skih aktov gre za nadaljnje prilagajanje razvojnih programov razpoložljivim 
sredstvom. Razpoložljiva sredstva bodo manjša, kar zahteva ob ustreznem ran- 
giranju prioritetnih programov izvedbo najnujnejših in zamik drugih spo- 
razumov, ali pa s prilagoditvijo standardov omejeno oziroma racionalnejšo 
izvedbo vseh programov. 

Težišča prilagajanja bi morale prevzeti delegatske skupščine samoupravnih 
interesnih skupnosti oziroma delavski sveti. Izhodišče pri presoji okvirov in 
nalog bi morala biti razmerja glede na bruto dohodek oziroma družbeni pro- 
izvod, upoštevaje osnovne premike cen in spremenjeni obseg ter pomen amorti- 
zacijskih sredstev. Na ta način bi v številnih primerih lahko poenostavili po- 
stopek in prilagodili planske akte v smislu kontinuiranega planiranja. Da bi 
zagotovile vsebinsko razpravo o vseh prilagoditvah, morajo samoupravne in- 
teresne skupnosti materialne proizvodnje in družbenih dejavnosti skupaj po- 
sredovati spremembe in dopolnitve njihovih planskih aktov organizacijam zdru- 
ženega dela v razpravo in sprejemanje. 

Stališča, ki jih obravnavate in sprejemate danes, so predlagana kot enotna 
izhodišča in usmeritve za dograjevanje in usklajevanje planskih aktov v So- 
cilistični republiki Sloveniji. Pripravljena so na osnovi analize in dokumenta- 
cijskih osnov Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje, ki se dopolnjujejo 
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z novejšimi podatki in rezultati dosedanjega usklajevanja med posameznimi 
nosilci planiranja. V pripravi so novi izračuni razpoložljivih sredstev, ki bodo 
služili kot okvir za pripravo osnutka sprememb in dopolnitev dogovora o te- 
meljih plana. 

Udeleženci dogovora o temeljih plana so pričeli z aktivnostmi za dograje- 
vanje in usklajevanje planskih nalog. V občinah ter posebnih družbenopolitičnih 
skupnostih pripravljajo analize spremenjenih pogojev in potrebnih uskladitev 
planskih aktov. Na tej osnovi bo večina občin še v mesecu aprilu sprejela tudi 
stališča za spremembe in dopolnjevanje planskih aktov v občini. 

Tovarišice in tovariši delegati! Z dograjevanjem planskih dokumentov mo- 
ramo doseči v duhu kontinuiranega planiranja njihovo prilagajanje zaostrenim 
razmeram ter večjo stopnjo njihove medsebojne usklajenosti in konkretizacije 
dogovorjenih obveznosti. Na ta način bomo utrjevali sistem samoupravnega 
družbenega planiranja in ustvarjali osnove za reševanje materialnih problemov 
po samoupravni poti. Na teh osnovah bi morali tudi zagotoviti učinkovitejšo iz- 
rabo kadrovskih, naravnih in drugih materialnih možnosti ter doseči bolj di- 
namično gospodarsko rast, ki bi omogočala uspešnejše reševanje materialnih 
neusklajenosti dosedanjega razvoja. 

Razprave o delovnih telesih Skupščine so potrdile usmeritve predlaganih 
stališč, zato v imenu Izvršnega sveta predlagam, da jih sprejmete. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Predlog stališč je bil objavljen 
v prilogi II, Poročevalca. V isti prilogi je bila objavljena tudi analiza spreme- 
njenih pogojev in okvirov za dopolnjevanje srednjeročnih planskih aktov v 
Sloveniji za obdobje 1981—1985. 

Gradivo so obravnavali Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj, 
Odbor za finance in Zakonodajno-pravna komisija, ki so zboru poročali. Želijo 
poročevalci besedo? (Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo! Besedo ima tovarišica Tatjana Štirn,. delegatka iz 
občine Logatec. Prosim! 

Tatjana Štirn: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Delegati za Zbor občin Skupščine SR Slovenije iz občine Logatec predla- 
gamo glede dopolnjevanja planskih aktov, zlasti v temeljnih organizacijah, 
naslednje pripombe. 

V celoti se strinjamo, da je treba v tistih okoljih, kjer je bil srednjeročni 
plan preambiciozno oziroma nerealno zastavljen, spremeniti in ga dopolniti. Kot 
vemo, gre predvsem za spremembo planov količinskega obsega proizvodnje, 
izvoza in investicijskih naložb. Menimo pa, da bo treba k temu delu pristopiti 
enotno in v resnici disciplinirano. 

Vemo, da je treba spremembe sprejemati po enakem postopku, kot je bil 
sprejet plan, vemo pa tudi, da so potekale aktivnosti za sprejem plana 1981 
do 1985 dve leti. Nekatere temeljne organizacije in družbenopolitične skupnosti 
pa teh planov še do danes nimajo, čeprav mineva že leto in 3 mesece sedanjega 
srednjeročnega obdobja. Sprašujemo se, ali bomo spremembe po vsej pravno- 
formalni poti dokončno sprejeli tudi čez dve leti, to je do konca tega srednje- 
ročnega obdobja ali pa po hitrejšem in enostavnejšem postopku. Vemo, da so 
temelji plana, ki so jih delavci sprejeli z referendumom, smernice in usklajeni 
elementi. Tako vsebuje samoupravni sporazum o temeljih plana osnovne po- 
datke iz sprejetih temeljev. Vemo, da v končnem planu ne moremo napisati 
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nekaj, kar ni v skladu s sprejetimi temelji in samoupravnim sporazumom o te- 
meljih plana. 

Primer: konstrukcija dohodka in njegova delitev, investicijske naložbe in 
vsi ostali finančni podatki v srednjeročnem planu so izračunani po cenah iz 
leta 1980. Kdor je temelje plana sprejemal avgusta 1980. leta, je imel cene iz 
prve polovice leta, kdor pa je sprejemal temelje konec leta, je imel novejše in 
s tem tudi realnejše cene. Na slabšem je torej tisti, ki se je držal roka in ima 
sedaj večjo potrebo po spremembi plana kot tisti, ki je rok zamudil, da pa o 
tistih, ki še sedaj nimajo plana, sploh ne govorimo, ker bodo prav ti imeli še 
najmanj težav in najbolj realne plane. 

Menimo tudi, da je treba zavzeti enotno stališče, ali je potrebno v srednje- 
ročnem planu spreminjati tudi finančne podatke kljub temu, da se plani koli- 
činske proizvodnje, količinski plani izvoza in plan investicij ne bodo spremenili. 
Vemo namreč, da je bila od takrat, ko smo sprejeli srednjeročni plan, sprejeta 
vrsta predpisov tako glede amortizacije družbenih dajatev, spremembe sistemov 
obračuna poslovanja in tako dalje. 

Delegati, ki prisostvujemo sejam zborov Skupščine in ki obravnavamo gra- 
diva za te seje, smo priča nenehnim spremembam zakonov in zakonskih pred- 
pisov. Zasipani smo z gradivom pred sejo in med sejo, tako da na koncu ne 
vemo več, kaj je prav in kako naj se odločamo v imenu svoje baze oziroma 
delegacije. Stalne spremembe povzročajo že to, da v noben podatek nisi več 
prepričan, sa je le malokateri sploh še primerljiv s preteklim obdobjem. Tega 
seveda ne gre razumeti kot nastopanje proti vsem spremembam ali napredku, 
kot se temu rado reče, temveč kot težnjo po odpravi teh problemov. 

Zato naša skupina meni, da je treba jasno povedati, katere aktivnosti je 
treba ponoviti pri spremembah plana, po kakšnem postopku, ali je potrebno 
spreminjati tudi finančne podatke in po kakšnih ocenah, kar pa je najvažnejše, 
postaviti je treba tudi rok za sprejem, ki pa bi moral biti resnično nepreKlicen 
za vse nosilce planiranja. To zahtevamo zato, ker menimo, da to ne bi smelo 
biti prepuščeno odločitvi nosilcev samih in tudi akcija sama ne bo racionalna, 
če bo treba spremembe sprejemati tako, kot je to določeno v zakonu o temeljih 
sistema družbenega planiranja. Hvala lepa! 

Predsednica Silva Jereb: Besedo ima tovariš Božo Kočevar, delegat 
iz Novega mesta. Prosim: 

Božo Kočevar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov za gospodarsko, socialno-zdravstveno in kulturno področje 
s sedežem v Novem mestu in skupina delegatov za Zbor občin iz Novega mesta 
sta v ponedeljek razpravljali o predlogu stališč in usmeritev za spremembo in 
dopolnitev srednjeročnih planskih aktov in sprejeli naslednje opredelitve ozi- 
roma predloge. 

1. Spremembo planskih aktov narekujejo zaostreni pogoji gospodarjenja 
in nekatere okoliščine, s katerimi očitno nismo računali. V tem smislu skupini 
delegatov podpirata spremembo planskih aktov. Menimo pa, da ne gre samo 
za objektivne vzroke, ampak da je vzrok tudi v sprejemu nerealnih planskih 
aktov, saj so nam bili zaostreni pogoji gospodarjenja znani že ob sprejemanju 
srednjeročnih planov. V preteklosti smo bili običajno izpostavljeni hudim pri- 
tiskom vseh tistih, ki jim predvidena rast družbenega proizvoda ni omogočila 
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uresničitev njihovih ambicij, zato je bila predvidena stopnja izraz želja, ne pa 
resničnih ekonomskih razmer. 

2. Pri zavzemanju za povečanje izvoza, ki je ob takšni devizni bilanci druž- 
beno razumljivo, je nujno preveriti in ugotoviti na nivoju republike, za kakšen 
izvoz imamo naravne prednosti in s katerim izvozom se tudi finančno kolikor 
toliko ugodno pojavljamo na zunanjih trgih. Smiselno bi bilo pospeševati izvoz, 
ki nam daje boljše učinke, ne pa izvoz za vsako ceno. 

3. Delegacije se ne moremo strinjati z dokaj mlačno formulirano 3. točko 
v predlogu stališč, ki govori o racionalnejšem obnašanju na področju skupne 
porabe. Že večkrat je bila postavljena zahteva o preveritvi in prilagoditvi nor- 
matitov in standardov v samoupravnih interesnih skupnostih družbenih de- 
javnosti. Namesto, da bi skupščina preverjala rezultate teh ukrepov, predlogov 
in stališč, ponovno in to sramežljivo postavljamo tako zahtevo. 

Enaka ugotovitev velja tudi za samoupravne interesne skupnosti gospo- 
darske infrastrukture, kakor tudi za splošno porabo na vseh nivojih. 

4. Menimo, da bi se morali v okviru republike dogovoriti za učinkovito 
in enotno akcijo in zagotoviti, da se ob sedanjem obsegu sredstev, toda z boljšo 
organiziranostjo in odgovornostjo izvajalcev, doseže vsaj enako kvaliteto in 
obseg storitev. Preprečiti je treba nadaljnje širjenje pravic in podobno. 

5. Predlog stališč bi po našem mnenju moral vsebovati tudi opredelitve 
glede odprave izgub v nekaterih velikih organizacijah združenega dela v Slo- 
veniji. Te izgube namreč lahko ogrozijo uresničitev vseh programiranih raz- 
vojnih nalog. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Besedo ima tovarišica Anica 
Novak iz občine Ljutomer. Prosim! 

Anica Novak: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov je na seji razpravljala o predloženem gradivu in o pri- 
pombah Izvršnega sveta Skupščine občine Ljutomer k analizi spremenjenih 
pogojev in okvirov za dopolnjevanje srednjeročnih planskih aktov Socialistične 
republike Slovenije za obdobje 1981—1985. 

Skupina delegatov predlaga, da je potrebno zaostriti odgovornost nosilcev 
planiranja za sprejete obveznosti ter tudi ustrezno ukrepati, če se sprejete ob- 
veznosti in naloge ne izvajajo. Na daljši rok je treba zagotoviti osnovno preskrbo 
prebivalstva, zlasti s proizvodi vsakodnevne porabe; tistim panogam oziroma 
nosilcem preskrbe, ki jim je ta naloga naložena, pa omogočiti sprejemljive po- 
goje gospodarjenja. V kmetijstvu na primer s težavo zagotavljamo reproduk- 
cijski material in nafto za izvedbo spomladanske setve, nadalje premog za ši- 
roko potrošnjo in drugo. 

Večjo pozornost bo potrebno posvetiti izvajanju politike cen in čimprej 
urediti sedanja nesorazmerja med posameznimi proizvodi in storitvami. K izva- 
janju programov skupne porabe in njihovemu dopolnjevanju, predvsem na ni- 
voju republiških interesnih skupnosti bo potrebno pristopiti bolj koordinirano 
in selektivno ne pa kot stvari potekajo, da na primer Republiška kulturna 
skupnost ponuja združenemu delu bistveno povečanje programov. 

Nadalje si bo potrebno prizadevati, da bi ohranili sedanji veljavni solidar- 
nostni sistem financiranja skupne porabe v manj razvitih občinah Slovenije. 
Tudi združeno delo nas opozarja, da se je v zadnjem obdobju zopet bistveno 
povečalo zbiranje poročil in drugih podatkov za razne organe. Predlagamo, da se 



71. seja 507 

to stanje prouči in v čimkrajšem času izdelajo osnove za enotnejši in kvalitet- 
nejši informacijski sistem. 

In še konkretna pripomba k IX. poglavju »Vodno gospodarstvo«. Nepravilno 
je ugotovljeno dejansko stanje za planirani investicijski objekt Bolehničiči. O 
tem je pisno obveščena tudi Zveza vodnih skupnosti Slovenije. V zvezi s tem 
predlagamo, da se ta formulacija dopolni in spremeni tako, da bi se glasila: 
»Gradil se bo zadrževalnik v Bolehničičih, ki bo kratkotrajno zadrževal občasne 
poplave vode Sčavnice. Izdana je tudi lokacijska odločba, v zaključni fazi pa 
je izdelava izvedbenega projekta. Z gradnjo se bo pričelo že v letošnjem letu.« 

Skupina delegatov predlaga, da se pri spreminjanju analize spremenjenih 
pogojev in okvirov za dopolnjevanje srednjeročnih planskih aktov v Sloveniji 
za obdobje 1981—1985 naše pripombe in predloge upošteva. 

Predsednica Silva Jereb: Besedo ima tovariš Ivo Miklavčič iz obči- 
ne Kranj. 

Ivo Miklavčič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupini, ki delegirata delegate v Zbor združenega dela in Zbor občin, sta 
po nekaterih predhodnih razpravah v občini razpravljali o predloženem gra- 
divu in sklenili posredovati zboru naslednja mnenja. 

Spremenjene in zaostrene družbenogospodarske razmere so pokazale, da 
so možnosti razvoja, ki so opredeljene v srednjeročnih planskih dokumentih 
za obdobje 1981—1985, preoptimistične in jih je zato potrebno spremeniti. Glede 
na to soglašamo, da je planske dokumente potrebno spremeniti in zato pod- 
piramo sprejem stališč za spremembo in dopolnjevanje planskih aktov v Slo- 
veniji za obdobje 1981—1985. 

Glede na predlagana gradiva pa imamo nekatere pripombe, posebno še na 
podatke iz analize. Analiza spremenjenih pogojev in okvirov za dopolnjevanje 
srednjeročnih planskih aktov v Sloveniji za obdobje 1981 1985 je sicer objav- 
ljena v skupščinskem gradivu, vendar je predmet obravnave v Skupščini pred- 
vsem predlog stališč za spremembo in dopolnjevanje planskih aktov v Sloveniji. 
Ta stališča so po našem mnenju precej splošna, zato jih je treba primerjati tudi 
z analizo. Izhodišče za pripravo stališč je torej analiza, za katero menimo, da je 
kot osnova za spreminjanje planskih dokumentov in določanje možnosti razvoja 
v obdobju 1983—1985 glede na dosežene in načrtovane rezultate v dveh letih 
tekočega srednjeročnega obdobja preoptimistična, če ne celo nerealna. 

Prav nerealno sprejeti srednjeročni plani so poleg spremenjenih razmer 
tudi eden izmed pomembnih razlogov za spreminjanje planskih aktov, zato si 
v tem postopku spreminjanja planskih dokumentov, ki zahteva obilico strokov- 
nega dela in angažiranosti samoupravnih organov, ne bi smeli ponovno zastav- 
ljati nerealnih ciljev in nalog. 

Ob tem menimo, da še posebej izstopajo naslednje preoptimistične napovedi 
o novih razvojnih možnostih do konca tekočega srednjeročnega obdobja. Pred- 
vsem izhajamo iz tabele 1. Ocena novih razvojnih možnosti temelji namreč na 
dokaj visoki povprečni stopnji rasti družbenega proizvoda 2,6, ki je precej 
večja od že ocenjenih gibanj za leto 1981, to je 0,8'%>, in planirane za leto 1982 
v višini 1,5 %>. Se bolj nerealna pa postane, ko jo primerjamo z doseženo visino 
družbenega proizvoda za leto 1981, ki pomeni realni padec glede na leto 1980. 

Tudi predvidene usmeritve za razporejanje dohpdka (rast osebne porabe za 
ll'°/a hitreje od rasti družbenega proizvoda, skupne porabe za 15'% hitreje od 
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rasti družbenega proizvoda) prav gotovo ne bodo prispevale h krepitvi repro- 
dukcijske sposobnosti združenega dela, kot je to zapisano v stališčih. Poleg 
povečanja osebne in skupne porabe analiza v ocenah možnosti razvoja v obdobju 
1983 1985 predvideva tudi povečanje investicijske porabe. Menimo, da pred- 
postavka o možnem povečanju vseh oblik porabe ni povsem realna. Izstopajo 
tudi nove^ ocene možne rasti industrijske in kmetijske proizvodnje, saj je oce- 
njena možna rast industrijske proizvodnje v povprečju letno v obdobju 1983 do 
1985 kar za 70% višja od dosežene rasti v letu 1981 oziroma planirane za leto 
1982. Ocena možne rasti kmetijske proizvodnje v tem obdobju je kar za 4,4 krat 
večja od dosežene v letu 1981. 

Glede na doseženo stopnjo rasti zaposlovanja v letih 1981 in planirano stop- 
njo porasta v letu 1982 ter glede na obseg in značaj investicij je tudi planirana 
1,5% rast zaposlenih v združenem delu visoka. 

Kljub napovedim o zelo optimističnem gibanju osebne in skupne porabe 
v zadnjih treh letih planskega obdobja pa bo porast življenjskega standarda 
v obdobju 1981—1985 zelo skromna oziroma skoraj enaka letu 1980, saj se za 
osebno porabo načrtuje realno zmanjšanje glede na leto 1980 za 0,2%., za skup- 
no porabo pa le malenkostno realno povečanje za 0,7%. Takšna predvidena 
gibanja niso spodbudna. 

Ob spreminjanju planskih dokumentov bi bilo potrebno temeljito pretehtati 
odločitev o tem, ali bomo v naslednjih letih ohranjevali zelo visok delež inve- 
sticij v družbenem proizvodu in ob tem nujno zmanjšali osebno in skupno po- 
rabo, ali pa se bomo odločili za skromnejša investicijska vlaganja in za ponovno 
preveritev načrtovanih investicij ter z dviganjem življenjskega standarda po- 
večali produktivnost dela, zagotavljali čim boljše koriščenje sedanjih zmoglji- 
vosti ter z manjšimi modernizacijami dosegli odpravo ozkih grl in v čim kraj- 
šem času dosegli ugodnejše rezultate. 

Nujnost dinamičnega povečanja izvoza je določena že v sprejetih planskih 
dokumentih, vendar doseženi rezultati kažejo, da regionalna usmerjenost izvoza 
glede na naše obveznosti in potrebe ni ustrezna. Kljub načelni opredelitvi glede 
nujnosti hitrejšega povečanja predvsem konvertibilnega izvoza, podatki v ana- 
lizi niso prikazani tako, da bi lahko videli, kakšne so naloge zunanjetrgovinske 
menjave s konvertibilnim področjem, kar je prav gotovo ena izmed pomanjklji- 
vosti analize in usmeritve za spreminjanje planskih dokumentov. 

In končno v poglavju analize, ki nakazuje nove ocene možnih okvirov raz- 
voja, niso dane usmeritve razvoja na področju gospodarske infrastrukture, to je 
sisov materialne proizvodnje. Glede na pomembnost tega področja in izkušnje 
oziroma probleme iz dosedanjega procesa družbenega planiranja je to prav 
gotovo tudi ena izmed pomanjkljivosti predlaganih gradiv. 

Mnenja smo, da moramo za spremembe in dopolnitve planskih aktov sicer 
zagotoviti čimbolj realna izhodišča, ki pa morajo biti mobilizacijska, tako da bi 
polno angažirali združeno delo in vse subjektivne sile za čimboljšo realizacijo 
spremenjenih in dopolnjenih planskih aktov. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Besedo ima tovariš Stojan Ma- 
kovec iz občine Ajdovščina. Prosim! 

Stojan Makovec: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Naša skupina delegatov je razpravljala o tem gradivu in seveda tudi o 
predlaganih spremembah. Predvsem smo temeljito obravnavali izvoz. Politiko 
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izvoza podpiramo, samo spraševali smo se, če bomo uspeli doseči ta izvoz glede 
na to, da že danes v določenih delovnih organizacijah širom po Sloveniji pri- 
manjkuje reprodukcijskega materiala. Jasno pa je, da prav tiste delovne organi- 
zacije, ki so usmerjene v izvoz, ne morejo uresničevati zadanih ciljev, če ni- 
majo reprodukcijskega materiala. Menim, da se bomo morali na vseh nivojih 
truditi, da bomo tistim delovnim organizacijam zagotovili reprodukcijski 
material. 

Po drugi strani smo bili mnenja, da veliko razpravljamo in govorimo o pro- 
duktivnosti dela, kar je prvi pogoj za napredek gospodarstva, ta produktivnost 
dela pa naj se povečuje na vseh področjih in tudi izven gospodarstva. 

Delavec pri stroju je eno, tisti izven proizvodnje pa drugo, vendar meriti 
moramo družbeno produktivnost, ker ne smemo zanemarjati in pozabljati, da 
smo vsi odvisni od socialistične samouprave in nadaljnje socialistične graditve. 

Iz dokumentov ugotavljamo, da sredstva za ceste ne bodo zadostovala niti za 
vzdrževanje cestnih povezav. Ugotavljamo, da se preveč sredstev odliva iz 
Slovenije in ne samo iz tega, temveč tudi iz drugih področij. Zato ne moremo 
v Sloveniji uresničevati niti najbolj osnovnih stvari. 

Če bi primerjali promet blaga na cestah v Sloveniji in v Jugoslaviji, bi 
videli, da je tega v Sloveniji veliko več, glede cest pa smo dosti na slabšem. 
Nekateri očitajo, da imamo lokalne ceste bolje urejene. To je res, samo urejamo 
jih iz sredstev samoprispevkov. 

Zaskrbljujoče je tudi to, da smo za leto 1981 planirali 4°/o rast živinoreje. 
Statistika pa je pokazala, da smo v minulem letu zabeležili padec za 6 %. To 
se pravi, da gre za razliko 10 fl/o in če hočemo to nadoknaditi, bomo morali najti 
nekje rezervo in poiskati vzroke, zakaj se nam to dogaja. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Besedo ima tovariš Boris Plošinjak, dele- 
gat iz občine Slovenska Bistrica! 

Boris Plošinjak: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Naši skupini delegatov za Zbor občin in Zbor združenega dela sta ob- 
ravnavali gradivo za današnjo sejo in k tej točki dnevnega reda sprejeli tri 
konkretna stališča. 

Prvo stališče se nanaša na kriterije za prestrukturiranje gospodarstva. Me- 
nimo, da mora biti program potencialno prednostnih investicij v SR Sloveniji 
čimprej dogovorjen. Iz gradiva je razvidno, da je v pripravi, kajti to močno 
vpliva na spremembe in dopolnitve planskih dokumentov v posameznih občinah. 

Drugo stališče se nanaša na skladnejši regionalni razvoj. V analizi ugotav- 
ljamo, da politiko skladnejšega regionalnega razvoja SR Slovenije le delno ures- 
ničujemo. Naša občina kljub skoraj enkratno višji stopnji rasti družbenega pro- 
izvoda v primerjavi s povprečjem v SR Sloveniji v letih 1979, 1980 in 1981, še 
nadalje zastaja in je razkorak med razvitimi in manj razvitimi občinami vedno 
večji. Zaradi tega bo potrebno ob spremembah in dopolnitvah planskih aktov 
glede skladnejšega regionalnega razvoja naloge bolj konkretizirati, tako da bo 
dogovorjena politika skladnejšega regionalnega razvoja tudi dosežena. Zlasti 
je treba konkretizirati naloge in graditi elemente solidarnosti v dopolnjenih 
samoupravnih sporazumih republiških samoupravnih interesnih skupnosti s pod- 
ročja gospodarske infrastrukture za obdobje 1981—1985 in pa družbenih de- 
javnosti. 
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Tretje stališče se nanaša na dohodkovni položaj organizacij združenega dela. 
Menimo, da bi morali v analizi tudi prikazati vpliv novih obrestnih mer na 
posamezne dejavnosti gospodarstva, ki bodo zašle v večje gospodarske krize 
in težave. 

Opozorili bi radi tudi na dejstvo, da bodo s sklepom o usklajevanju obsega 
in dinamike porasta bančnih plasmajev, ki ga je sprejel Svet guvernerjev 
Narodne banke Jugoslavije, najbolj prizadeta prav tista področja, kjer je bilo 
stanje plasmajev banke na dan 21. decembra 1981 zelo nizko. Menimo, da bi se 
morali glede tega v Sloveniji enotno dogovoriti, sicer kljub sredstvom v bankah 
teh ne bo mogoče plasirati v prednostne investicijske naložbe na teh področjih. 
Hvala lepa! 

Predsednica Silva Jereb: Zeli še kdo besedo? (Ne želi.) 
Če ne, potem zaključujem razpravo in dajem najprej na glasovanje predlog 

stališč, ki ste jih dobili. Kdor je za predlagana stališča, naj prosim glasuje! (54 
delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo z večino glasov sprejeli predlagana stališča. 
Glede na usmeritve našega Odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj 

in Odbora za finance k predlogu aktov v Sloveniji pa predlagam zboru, da 
sprejme še naslednji sklep: 

1. Nosilci planiranja naj v postopkih dopolnjevanja in spreminjanja plan- 
skih aktov, poleg sprejetih stališč upoštevajo tudi stališča in predloge odborov, 
razvidnih iz njihovega poročila k predlogu stališč. 

Kdor je torej za tak sklep, naj prosim glasuje! (55 delegatov glasuje za.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo tudi ta sklep soglasno sprejeli. 
Odprto pa ostaja sedaj še vprašanje, ali nam je potreben še en delovni 

sklep. V razpravi je bila nakazana potreba, da se Izvršni svet organizira za 
enotno in operativno vodenje te aktivnosti v Socialistični republiki Sloveniji. 
Tu bodo imeli tudi Socialistična zveza in sindikat gotovo svoj delež. Toda kolikor 
stvari poznam, mislim, da je to vsaj v grobem predvideno, tako da najbrž po- 
seben sklep ni potreben. Verjetno pa ne bi škodovalo, če bi kot stališče zbora 
vendarle posredovali eventualno tudi sugestijo za enoten pristop in operativno 
vodenje te aktivnosti v Sloveniji. In če se s tem strinjate, je prav, če o tem 
tudi glasujemo! Kdor je za to, naj prosim glasuje! (55 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Soglasno smo sprejeli tudi ta sklep. 
Sicer pa bo ta aktivnost gotovo po svoje vplivala tudi na plan Skupščine 

še za letošnje leto, ker bo verjetno morala spremljati tudi, kako stvari potekajo 
v Sloveniji in tudi naš zbor, kako stvari potekajo v občinah in kako v samo- 
upravnih interesnih skupnostih, ker nam je bilo iz Novega mesta očitano, da 
samo priporočamo, ne da bi hkrati tudi pogledali, kaj se od tega realizira. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem 
svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih. 

Predlog je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet in za svojega pred- 
stavnika določil k naslednjima dvema točkama tovariša Petra Bekeša, namest- 
nika republiškega sekretarja za pravosodje, upravo in proračun, ki bo dal uvod- 
no obrazložitev za vse tri točke dnevnega reda. Prosim! 
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Peter Bekeš: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Izvršni svet je za današnjo sejo zborov Skupščine SR Slovenije predložil, kot že 
rečeno, tri akte: predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu 
državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških 
upravnih organih, predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o orga- 
nizaciji in delovnem področju republiških upravnih organov in republiških 
organizacij ter samostojnih strokovnih služb Izvršnega sveta Skupščine SR Slo- 
venije — osnutka obeh zakonov so zbori Skupščine že obravnavali na sejah dne 
24. februarja letos — prav tako pa je predložen tudi predlog odloka o spremem- 
bah in dopolnitvah odloka o sestavi republiških komitejev. 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu državne 
uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih 
organih je usklajen s stališči, mnenji in predlogi iz razprav o predlogu za izdajo 
in o osnutku zakona. V predlogu zakona so glede na stališča zborov Skupščine 
nekatere določbe iz osnutka opuščene, druge pa preoblikovane v skladu s pri- 
pombami in predlogi iz razprave. 

V zvezi z določbami, ki pomenijo uskladitev zakona z ustavnimi dopolnili, je 
predlagatelj upošteval pripombo, da v zakonu ni potrebno posebej urejati osebne 
odgovornosti članov komitejev, ker je njihova odgovornost za delo v komiteju in 
za delo in odločitev komiteja že določena v ustavnih dopolnilih in v obeh si- 
stemskih zakonih o državni upravi, ki urejata odgovornost upravnih organov, 
torej tudi komitejev kot kolegijskih upravnih organov. Druge določbe v zvezi 
z ustavnimi dopolnili glede na osnutek niso spremenjene. 

Predlagatelj je še posebej pozorno in z vseh vidikov proučil predloge, po 
katerih naj bi zakon ne določal omejitev pri ponovnem imenovanju predstoj- 
nikov zavodov, uprav in inšpektoratov, upravnih organizacij ter njihovih na- 
mestnikov in menil, da teh predlogov ni mogoče sprejeti. Predstojniki vseh 
upravnih organov in upravnih organizacij, namreč ne glede na organizacijsko 
obliko in vrsto oziroma značaj nalog organa ali organizacije, imajo po zveznem 
zakonu o temeljih sistema državne uprave položaj funkcionarja, iz katerega 
izhajajo zanje enake pravice, dolžnosti in odgovornosti. 

S svojim delovanjem in odločitvami oziroma z akti, ki jih izdajajo, bistveno 
vplivajo na uresničevanje pravic, obveznosti in pravnih interesov delovnih ljudi 
in občanov ter samoupravnih organizacij in skupnosti. Za svoje delo in za delo 
organa, ki ga vodijo, so tako kot nosilci družbenih funkcij osebno odgovorni 
Skupščini in njenemu Izvršnemu svetu. Ta ureditev je enaka za funkcionarje, 
ki vodijo upravne organe na občinski, republiški in na zvezni ravni, zato z za- 
konom seveda ni mogoče drugače urejati ponovnega imenovanja za tiste funk- 
cionarje, ki vodijo posamezne točke občinskih upravnih organov ali organi- 
zacij. Glede na kadrovske razmere v nekaterih občinah pa je potrebno spodbu- 
diti medobčinsko povezovanje upravnih organizacij in upravnih organov, kar 
bo tudi prispevalo k večji učinkovitosti njihovega dela. 

Ne glede na nekatere pomisleke o potrebnosti drugih sprememb zakona, ki 
presegajo uskladitev zakona z ustavnimi amandmaji, predlagatelj meni, da 
se je že na podlagi dosedanjih ugotovitev mogoče opredeliti za tiste spre- 
membe oziroma dopolnitve zakona, ki lahko prispevajo k racionalnejši organiza- 
ciji in delu upravnih organov. Zato so v predlogu zakona zadržane določbe in 
dopolnitve, o katerih v razpravah ni bilo pripomb oziroma so bile vsebinsko 
podprte. 
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Potrebno pa je opozoriti, da je poleg nekaterih drugih določb osnutka 
opuščena tudi variantna določba, ki se je nanašala na oblikovanje ene delovne 
skupnosti za več upravnih organov, kar ni v skladu s sedaj veljavnim zveznim 
zakonom, Izvršni svet pa je že dal pobudo za ustrezno spremembo zveznega za- 
kona, pri čemer se je oprl tudi na razprave na zborih slovenske Skupščine. 

Določbe 3., 5. in 10. člena predloga zakona, ki se nanašajo na organizacijo 
upravnih organov, so v skladu s pripombami iz razprav preoblikovane tako, da 
ostajajo v okviru načel sedaj, veljavnega zakona. Bolj določno pa so poudarjeni 
elementi, ki jih je potrebno upoštevati pri ustanavljanju upravnih organov. 

K 5. členu predlaga Izvršni svet tudi amandma, ki ustrezno odraža namen 
te zakonske določbe in poudarja, da gre za smotrnejše opravljanje strokovnega 
dela na posameznem področju, ne pa kot bi lahko izhajalo iz predložene dikcije, 
zgolj za razmejitev nalog med upravnim organom in strokovno službo samo- 
upravne interesne skupnosti. 

Izvršni svet se tudi strinja z redakcijskim amandmajem k 4. členu pred- 
loga zafkona. 

Toliko k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu 
državne uprave. 

V predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in 
delovnem področju republiških upravnih organov in republiških organizacij 
ter samostojnih strokovnih služb v primerjavi z osnutkom zakona ni bistvenih 
sprememb. V skladu s pripombami iz razprav so ustrezneje opredeljena delovna 
področja Republiškega komiteja za informiranje, Republiškega komiteja za turi- 
zem in gostinstvo in Republiške uprave za družbene prihodke. 

Glede področja republiškega proračuna se je predlagatelj odločil za variant- 
no rešitev iz osnutka zakona. Te naloge se vključujejo v delovno področje Repub- 
liškega sekretariata za finance in tako povezujejo z nalogami, ki se nanašajo 
na sistem splošne porabe, s tem pa tudi na vire za financiranje splošnih druž- 
benih potreb. Pri tem pa bo mogoče tudi racionalneje razporediti delo in bolje 
izkoristiti strokovne kadre. Ne glede na to pa ostajajo republiškemu sekretariatu, 
odgovornemu za pravosodje in upravo, naloge pri oblikovanju podlag za odlo- 
čanje obsega sredstev, ki so potrebna za smotrno in učinkovito delo upravnih in 
pravosodnih organov. 

Začetek dela novih upravnih organov in prenehanje odpravljenih se ča- 
sovno sklada z izvolitvijo novega Izvršnega sveta in imenovanjem funkcionarjev, 
ki bodo vodili republiške upravne organe. V prehodnem obdobju do 30. junija 
tega leta pa bodo morali republiški upravni organi, na katere se nanašajo spre- 
membe zakona, uskladiti svoje akte o notranji organizaciji in sistemizaciji 
del in nalog. 

Izvršni svet meni, da bo s predlagano organizacijo lahko zagotovil oprav- 
ljanje vseh funkcij republiških upravnih organov ter uresničevanje svoje od- 
govornosti do Skupščine SR Slovenije za izvajanje politike in izvrševanje zako- 
nov ter za stanje na vseh področjih družbenega življenja. 

Predlagane spremembe odloka o sestavi republiških komitejev so posle- 
dica sprememb v organizaciji republiških upravnih organov. Odlok določa se- 
stavo petih novih republiških komitejev, spreminja pa se tudi sestava večine 
drugih komitejev zaradi vključevanja novih republiških upravnih organov. Na 
podlagi izkušenj iz dosedanjega dela so hkrati predlagane še nekatere druge 
spremembe, ki naj omogočijo bolj smotrne medsebojne povezave republiških 
komitejev. 
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Zaradi številnih sprememb pa je Odbor za družbenopolitični in 'komunalni 
sistem vašega zbora ob obravnavi predloga predlagal, da se odlok objavi v pre- 
čiščenem besedilu. To je medtem že storjeno in je Izvršni svet prečiščeno be- 
sedilo odloka že posredoval Skupščini. 

Spremembe in dopolnitve odloka temeljijo na istih izhodiščih glede ude- 
ležbe posameznih organov, organizacij in skupnosti kot sedanji odlok. Zato so 
v sestavo komitejev vključeni le tisti dejavniki, katerih sodelovanje je trajno 
potrebno v delu komitejev. Vsi drugi organi, organizacije in skupnosti pa bodo 
glede na zadeve, ki jih bo obravnaval komite, povabljeni k sodelovanju. To 
velja za družbenopolitične organizacije, ki jih ni mogoče vključevati v članstvo 
komitejev in v odločanje o upravnih zadevah, saj bi jih to omejevalo v nji- 
hovi ustavni vlogi, ki jo, kot veste, uresničujejo družbenopolitični zbori v skup- 
ščinskem sistemu v delu samih skupščin. 

V skladu s predlogom Odbora za družbenopolitični sistem Družbenopolitič- 
nega zbora je bil v okviru Socialistične zveze delovnega ljudstva dosežen do- 
govor, da se tudi Zveza združenj borcev narodnoosvobodilne vojne neposredno 
ne vključi v sestavo Republiškega komiteja za borce in vojaške invalide. Izvršni 
svet pa bo na podlagi tega dogovora imenoval v ta republiški komite tri člane 
na predlog Zveze združenj borcev NOV. 

Podoben odgovor je dosežen — to ste lahko videli tudi v danes predloženih 
gradivih — za vključitev Planinske zveze Slovenije v Republiški komite za 
turizem. 

Predlagani amandmaji Izvršnega sveta sledijo pobudam iz razprave v de- 
lovnih telesih Skupščine in zborov ter upoštevajo predloge Gospodarske zbor- 
nice Slovenije. Po amandmaju naj bi bila Gospodarska zbornica Slovenije do- 
datno vključena še v Republiški komite za energetiko, Republiški komite za 
industrijo in gradbeništvo ter v Republiški komite za turizem in gostinstvo, 
Splošno združenje kinematografije pa v Republiški komite za kulturo. 

Amandmaji zagotavljajo tudi večjo udeležbo znanstvenih oziroma visoko- 
šolskih raziskovalnih organizacij v posameznih republiških komitejih. 

Do dne, ko morajo začeti z delom novi republiški komiteji, bo izpeljan 
tudi postopek imenovanja članov komitejev. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
zato predlaga, da sprejmete vse tri predlagane akte, skupaj s predlaganimi 
amandmaji. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Predlog je bil objavljen v Po- 
ročevalcu številka 6. Dobili ste tudi amandmaje Izvršnega sveta. 

Predlog zakona so obravnavali Odbor za družbenopolitični in komunalni 
sistem, Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve in Zakono- 
dajno-pravna komisija, ki so zboru poročali. Želijo poročevalci besedo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Ivo Miklavčič iz občine Kranj. 

Ivo Miklavčič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Ne predlagamo amandmajev k zakonu, imamo pa pripombo. 

Menimo, da stvari niso povsem ustrezno razrešene. Iz obrazložitve k pred- 
logu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu državne uprave 
in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih orga- 
nih izhaja, da je bila v zvezi z opozorilom iz razprav dodatno dopolnjena tudi 
določba 189. člena, ki je vsebinsko povezana s 190. členom. V sedanjem 189. čle- 
nu je predvideno, da se delavcem, ki jih ni mogoče razporediti v drug upravni 
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organ iste družbenopolitične skupnosti, ponudijo dela in naloge v drugem dr- 
žavnem organu ali organizaciji. 

V praksi je prihajalo do dvoma, ali so pod pojmom organizacije zajete tudi 
organizacije združenega dela in druge samoupravne organizacije. Navedena 
določba je v tem smislu konkretizirana. Menimo pa, da sta v 189. in 190. členu 
predvideni dve različni situaciji. Pri 189. členu je namreč določeno, da se de- 
lavci, ki jih ni mogoče razporediti v primeru spremenjenih pristojnosti uprav- 
nega organa, ali zaradi trajnega zmanjšanja obsega dela, lahko razporedijo v 
drug državni organ ali organizacijo združenega dela oziroma drug samoupravni 
organ ali skupnost. V tem primeru gre torej za spremenjeno pristojnost uprav- 
nega organa, ki se spreminja bodisi z zakonom bodisi z odlokom oziroma situa- 
cijo, ko se zaradi smotrnega organiziranja del v upravnih organih tako zmanjša 
obseg dela, da posamezna dela in naloge postanejo potrebne. 

V 190. členu pa gre za odpravo upravnega organa, pri čemer prevzema 
upravni organ, v katerega delovno področje preidejo naloge odpravljenega 
upravnega organa, tudi delavce, ki so opravljali ta dela in naloge. V predlogu 
zakona o spremembah in dopolnitvah je določeno, da se v 190. členu doda 
nov drugi odstavek, ki določa, da delavci po aktu o sistemizaciji del in nalog 
niso razporejeni na dela in k nalogam v upravnem organu, ki je prevzel naloge 
odpravljenega organa, ampak se razporedijo na delo in k nalogam v drug 
upravni organ iste družbenopolitične skupnosti. 

V povezavi s spremembami 20. člena zgoraj citiranega zakona, katerega 
intenca je zmanjšanje števila upravnih organov v posameznih družbenopolitičnih 
skupnostih, je določilo spremenjenega 190. člena oziroma novega drugega od- 
stavka tega člena neustrezno in ne prispeva k možnostim za zmanjševanje 
administracije v upravnih organih, kljub spremenjenemu 189. členu zakona. 

Smisel odprave posameznih upravnih organov je tudi v organiziranju bolj- 
šega in bolj smotrnega delovanja uprave in je ena izmed oblik zmanjševanja 
zaposlenih v administraciji upravnih organov. To pa je sedaj onemogočeno gle- 
de na določilo drugega odstavka spremenjenega 190. člena zakona. 

To je samo naša ugotovitev, ki bo gotovo aktualna tudi pri praktičnem 
izvajanju zakona. Hvala lepa! 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Še kdo želi besedo? Prosim, be- 
sedo ima tovarišica Vera Vezovnik iz občine Koper. 

Vera Vezovnik: Skupina delegatov iz Kopra je obravnavala predloge 
sprememb in dopolnitev vseh treh zakonov in se je zlasti ustavila pri zakonu, 
ki določa sistem državne uprave. V zvezi s tem menimo, da ni prav, da je bil 
črtan 12. a člen, in to zaradi tega, ker je bilo pač treba uskladiti celoten pred- 
log z zveznim zakonom. 

Gre za to, da s črtanjem 12. a člena ni mogoče organizirati delovnih skup- 
nosti drugače, kot po posameznih upravnih organih, da torej združevanje po- 
tem ni mogoče, kar bo vsekakor vplivalo na manj racionalno organiziranost in 
tudi oviralo samoupravne pravice delavcev v teh organih. 

Predlagamo, da bi delegati republiške Skupščine v Zveznem zboru Zvezne 
skupščine začeli postopek za spremembo tega zakona, tako da bi lahko v re- 
publiškem zakonu uresničevali tudi tista določila, ki jih je navajal prej 12. a 
člen. Po našem mnenju tudi ni razloga, da bi morali organiziranost delovnih 
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skupnosti določati z zveznim zakonom, temveč naj bi to prepuščali republiškim 
zakonom. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Bekeš. 

Peter Bekeš: Glede na razpravo tovariša Miklavčiča naj povem, da 
predlagatelj ocenjuje, da je problem preciziranja, za kakšne vrste organizacij 
gre, rešen v drugem in šestem odstavku 189. člena. Tu so naštete vse vrste 
organizacij, ki pridejo v poštev, medtem ko v 190. členu urejamo situacijo za 
primer, ko urejanje po 189. členu ni uspelo. S tem v bistvu krepimo socialno 
varnost delavcev, ki so se znašli v takem položaju. To je, kot veste, pomembno 
zaradi čvrste usmeritve k zmanjševanju števila administrativnih delavcev, ki se 
ji tudi delavci v državni upravi ne bodo mogli izogniti. Kot veste, smo se za- 
vezali pred to skupščino za 8"/o zmanjšanje, kar je pravzaprav hud poseg v šte- 
vilo zaposlenih. Hvala! 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Zeli še kdo besedo? (Ne.) 
Če ne, potem zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Najprej bi 

glasovali o amandmaju Zakonodajno-pravne komisije k 4. členu. Izvršni svet 
se s tem strinja, naša delovna telesa tudi. 

Kdor je torej za amandma Zakonodajno-pravne komisije, naj prosim gla- 
suje! (56 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo amandma soglasno sprejeli. 
Glasujemo še o amandmaju Izvršnega sveta k 5. členu, ki ste ga danes 

dobili na klop. Delovna telesa se s tem amandmajem strinjajo. Zakonodajno- 
pravna komisija tudi. 

Kdor je za, naj prosim glasuje! (57 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma k 5. členu soglasno sprejet. 
Glasujemo še o predlogu zakona v celoti. Kdor je za, naj prosim glasuje! 

(56 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da smo tudi predlog zakona soglasno sprejeli. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in delovnem področju repub- 
liških upravnih organov in republiških organizacij ter samostojnih strokovnih 
služb Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 

Zakon je Skupščini predložil Izvršni svet. Njegov predstavnik je tovariš 
Peter Bekeš, namestnik republiškega sekretarja za 'pravosodje, upravo in pro- 
račun. Uvodno besedo smo že poslušali. 

Predlog zakona je bil objavljen v Poročevalcu št. 6. Obravnavali so ga 
Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem, Komisija za volitve, imeno- 
vanja in administrativne zadeve in Zakonodajno-pravna komisija, ki so zboru 
pisno poročali. Poročevalci, želite besedo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Želi kdo besedo? (Nihče.) Potem zaključujem razpravo 
in dajem predlog zakona na glasovanje. 

Kdor je za, naj prosim glasuje! (55 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo predlog zakona soglasno sprejeli. 
33« 
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Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o spremembi in dopolnitvi odloka o sestavi republiških komitejev. 

Predlog odloka je Skupščini predložil Izvršni svet. Njegov predstavnik je 
tovariš Peter Bekeš. Uvodno besedo smo tudi k tej točki že slišali. 

Predlog odloka je bil objavljen v Poročevalcu št. 6. 
Dobili ste tudi amandmaje Izvršnega sveta in pripombe Planinske zveze 

Slovenije, Fakultete za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo in Republiškega 
odbora Zveze združenj borcev NOV Slovenije. 

Predlog odloka so obravnavali Odbor za družbenopolitični in komunalni 
sistem, Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve in Zakonodaj- 
no-pravna komisija. Poročevalci, želite besedo? (Ne.) 

Zeli kdo od delegatov besedo? (Nihče.) Potem zaključujem razpravo in pre- 
hajamo na glasovanje. 

Najprej bomo glasovali o amandmajih Izvršnega sveta k 7., 8., 10., 11. in k 
14. členu, ki ste jih dobili danes na klop. Tovariš Bekeš jih je že obrazložil. 
Poročevalci delovnih teles, ali soglašate s temi amandmaji? (Da.) 

Glasujemo torej o amandmajih Izvršnega sveta. Kdor je za amandmaje k 
7., 8., 10., 11. in k 14. členu, naj prosim glasuje! (55 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo soglasno sprejeli amandmaje Izvršnega sveta. 
Sedaj moramo glasovati še o predlogu odloka v celoti. Kdor je za, naj 

prosim glasuje! (55 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdr- 
žal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo predlog odloka soglasno sprejeli. 
Zakonodajno-pravna komisija pa naj v Uradnem listu SRS objavi pre- 

čiščeno besedilo odloka. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o uresničevanju posebnih pravic pripadnikov italijanske in madžarske narod- 
nosti na področju vzgoje in izobraževanja. 

Predlog zakona je Skupščini predložil Izvršni svet in za svojega predstav- 
nika določil tovariša Petra Winklerja, namestnika predsednice Republiškega 
komiteja za vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo. Besedo ima tovariš 
Peter Winkler! 

Peter Winkler: Tovarišica predsednica, tovardšice in tovariši dele- 
gati! Vzgoja in izobraževanje pripadnikov italijanske in madžarske narodnosti 
je del enotnega vzgojno izobraževalnega sistema, zato poteka izobraževalno delo 
v teh organizacijah v skladu z zakoni, ki urejajo posamezna področja vzgoje 
in izobraževanja, od predšolske vzgoje do usmerjenega izobraževanja. 

Obravnavani predlog zakona ureja le tista specifična vprašanja na pod- 
ročju vzgoje in izobraževanja pripadnikov italijanske in madžarske narod- 
nosti, ki predstavljajo uresničevanje posebnih pravic obeh narodnosti, kot jim 
jih zagotavlja ustava. Posebne pravice obeh narodnosti na področju vzgoje in 
izobraževanja se kažejo v dodatnih in specifičnih smotrih in nalogah izobra- 
ževalnih organizacij, v posebnih organizacijskih oblikah, v posebnih pogojih, 
ki jih morajo izpolnjevati delavci v teh organizacijah, in v posebnih pogojih, pod 
katerimi republika Slovenija zagotavlja materialne pogoje za delo teh orga- 
nizacij. 
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Določbe predloga zakona so rezultat skoraj dveletnih intenzivnih razprav 
in usklajevanj v samoupravnih interesnih skupnostih za prosveto in kulturo 
obeh narodnosti, v občinah na narodnostno mešanih območjih, organih Sociali- 
stične zveze in v Skupščini SR Slovenije ter predstavljajo tudi odgovornost 
večinskega naroda, da pripadnikom obeh narodnosti zagotovi pogoje za nemoten 
razvoj vzgoje in izobraževanja in s tem tudi pogoje za njihov enakopraven 
razvoj v okviru naše samoupravne skupnosti. 

Sožitje pripadnikov slovenskega naroda in pripadnikov italijanske in ma- 
džarske narodnosti na narodnostno mešanih območjih je mogoče doseči le z raz- 
vijanjem dvojezičnega sporazumevanja in spoznavanjem posebnosti nacional- 
nega in kulturnega razvoja slovenskega naroda in obeh narodnosti. Dvojezičnosti 
in sporazumevanja pa ni mogoče doseči le z vzgojo in izobraževanjem pripad- 
nikov obeh narodnosti, ampak tudi z aktivnim sodelovanjem večinskega na- 
roda. Zato zakona o uresničevanju posebnih pravic italijanske in madžarske 
narodnosti na področju vzgoje in izobraževanja ni mogoče obravnavati izolirano, 
le kot zakon za pripadnike narodnosti, temveč ga moramo obravnavati povezano 
z drugimi sistemskimi zakoni s področja izobraževanja, ki zavezujejo tudi ve- 
činski narod na narodnostno mešanih območjih, da se seznanja z jezikom in 
kulturo obeh narodnosti in s tem ustvarja pogoje za uveljavljanje dvojezičnosti. 

V skladu z zgodovinskimi okoliščinami smo na narodnostno mešanih ob- 
močjih razvili dve organizacijski obliki. V občinah Lendava in Murska Sobota 
že več kot 20 let razvijamo dvojezično predšolsko vzgojo in osnovno šolo za vse 
učence, v letošnjem letu pa je začela delovati tudi prva dvojezična srednja šola. 
V obalnih občinah Izola, Koper in Piran pa smo poleg izobraževalnih organiza- 
cij za pripadnike narodnosti uveljavili tudi obveznost, da se učenci v slovenskih 
vzgojnovarstvenih organizacijah, osnovnih in srednjih šolah v okviru obveznega 
programa seznanjajo tudi z italijanskim jezikom, si pridobivajo temeljno znanje 
iz zgodovine in kulture italijanske narodnosti ter si tako ustvarjajo pogoje 
za dvojezično sporazumevanje. 

Za:kon, ki ga danes sprejemate, predstavlja samo pravni okvir za uresni- 
čitev zastavljenega cilja. Življenje mu bo dala šele volja in pripravljenost 
delovnih ljudi in občanov na narodnostno mešanih območjih, da zakonske norme 
uveljavijo v medsebojnih odnosih na vseh področjih družbenega življenja in 
znova potrdijo svojo pripravljenost, da rešitve, ki smo jih zapisali v ustavi, 
v celoti uveljavljamo v življenju. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Predlog zakona ste prejeli. 
Obravnavali so ga Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem, Komisija za 
narodnosti in Zakonodajno-pravna komisija, ki so. zboru pisno poročali. Poro- 
čevalci, želite besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Apollinio Abram, poročevalec 
Komisije za narodnosti! 

Apollinio Abram (govori v italijanščini): Tovarišica predsednica, to- 
varišice in tovariši delegati! Zakon o uresničevanju posebnih pravic pripadnikov 
italijanske in madžarske narodnosti na področju vzgoje in izobraževanja, ki naj 
bi ga danes sprejeli zbori Skupščine SR Slovenije, je nedvomno bistvenega po- 
mena ne le za obe narodnosti, temveč za vso našo družbo. To želim poudariti 
zato, ker zakon ne ureja le vzgoje in izobraževanja pripadnikov obeh narodnosti, 
temveč je to dokument, ki še nadalje potrjuje uveljavljanje sistema samo- 
upravnega socializma tudi na tem pomembnem področju našega družbenega 



518 Zbor občin 

življenja, torej uresničevanje enakopravnosti narodov in narodnosti v praksi. 
Dovolite mi, da mimogrede povem, in mislim, da boste soglašali z menoj, da nam 
je tudi zadnji popis prebivalstva pokazal, da si moramo prav na tem področju 
še zelo veliko prizadevati, da bi jasno poudarili koncept, da so narodi in narod- 
nosti bistveni element samoupravljanja. 

V predlogu zakona so upoštevane tudi številne razprave in pripombe, ki so 
jih dale organizacije obeh narodnostnih skupnosti, pa ne le te, temveč tudi de- 
lovna telesa in komisije Socialistične zveze delovnega ljudstva in drugi, kot 
je že povedal tovariš Winkler. Naša komisija je obravnavala vse te predloge 
in priporočila zakonodajnim organom, da najboljše med njimi tudi sprejmejo. 
Komisija ugotavlja, da nekateri predlogi niso bili sprejeti iz različnih razlogov, 
tudi pravne narave; sedaj ne bi vseh našteval. To pa ne pomeni, da organi, ki 
so zadolženi za praktično uresničevanje tega zakona, niso upoštevali namena in 
duha tega zakona, ki predstavlja, kot sem že rekel, velik korak naprej pri obrav- 
navi te tematike. 

Po mojem mnenju sta bistvena smotra predlaganega zakona dva. Prvič, 
šolam in družbi nalaga ne le izobraževanje na področju jezika in kulture, tem- 
več tudi poglobljeno akcijo za medsebojno povezovanje vrednot naroda in narod- 
nosti, ki skupaj živijo. In drugič, obe narodnostni skupnosti naše socialistične 
republike zavezuje prek svojih samoupravnih interesnih skupnosti za izobra- 
ževanje in kulturo in jim daje pomembno vlogo pri odločanju v okviru občin- 
skih skupščin, da sodelujejo pri obravnavanju teh vprašanj, ki so posebnega 
pomena. Zato predlagam zboru, da zakon sprejme. 

Predsednica Silva Jereb: Pričenjam razpravo. Želi kdo besedo? 
(Nihče.) 

Zaključujem razpravo, in dajem na glasovanje predlog zakona. Kdor je za, 
naj prosim glasuje! (54 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo predlog zakona sprejeli z večino glasov. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o zagotovitvi sredstev za financiranje programa graditve jugoslovanskega dela 
železniške proge Titograd—Skadar v letih 1982 in 1983. 

Osnutek zakona je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokra- 
jin Skupščine SFRJ. 

Ker je osnutek zakona označen kot strogo zaupni akt, ga bomo obravnavali 
v skladu z drugim odstavkom 429. člena in drugim odstavkom 430. člena po- 
slovnika Skupščine, torej brez navzočnosti javnosti. Predstavniki sredstev jav- 
nega obveščanja so na seji lahko navzoči, javnost pa lahko obvestijo le o tem, 
da je zbor obravnaval osnutek zakona in kakšen sklep je sprejel. 

Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o zagotovitvi sredstev železniškim transportnim organizacijam združenega de- 
la za nakup tirnih vozil domače proizvodnje. 

Osnutek zakona je predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin Skup- 
ščine SFRJ. 

Ta zakon smo obravnavali že na seji dne 21. oktobra 1981. leta in takrat smo 
odložili sklepanje o osnutku zakona ter zadolžili našo delegacijo, da ob obrav- 
navi osnutka zakona v pristojnem delovnem telesu Zbora republik in pokrajin 
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zahteva pojasnilo, zakaj se ne kreditira nabava železniških tirnih vozil do- 
mače proizvodnje iz sredstev za selektivne namene, ki so namenjena tudi za kre- 
ditiranje domače opreme. 

Osnutek zakona smo ponovno uvrstili na dnevni red seje dne 27. januarja 
letos, vendar smo ga na predlog Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije odložili 
z dnevnega reda. Izvršni svet nas je takrat namreč obvestil, da je guverner 
Narodne banke Slovenije v Svetu guvernerjev Narodne banke Jugoslavije pred- 
lagal, da se poveča reeskontna stopnja pri selektivnih kreditih iz primarne 
emisije za nakup tirnih vozil domače proizvodnje od 70 na 100%. Zato je 
Izvršni svet predlagal odložitev omenjenega osnutka zakona do sprejema sklepa 
Sveta guvernerjev Narodne banke Jugoslavije, ki je bil med tem že sprejet in 
je naš predlog zavrnil. 

Predstavnik naše delegacije v Zboru republik in pokrajin je dr. Rudi Kro- 
pivnik, predstavnik Izvršnega sveta pa tovariš Slavko Polanič, namestnik repub- 
liškega sekretarja za finance. Želita besedo? (Ne.) 

Celotno gradivo za to točko dnevnega reda ste prejeli z gradivom za 68. 
sejo zbora, ki je bila 21. januarja-letos. Danes na klop pa ste prejeli mnenje 
Izvršnega sveta in sklep, ki naj bi ga po končani seji sprejel naš zbor. 

Na začetku seje smo imenovali skupino delegatov, ki naj bi nam pomagala 
pri odločanju. Prosim predstavnika skupine tovariša Franca Štrakla, da zboru 
poroča! 

Franc Štrakl: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina, ki ste jo danes imenovali, se je sestala in obravnavala tudi osnutek 
zakona o zagotovitvi sredstev železniškim transportnim organizacijam združe- 
nega dela za nakup tirnih vozil domače proizvodnje in predlaga zboru, da sprej- 
me predlog sklepa, ki ste ga danes prejeli na klop z dopolnitvijo, ki jo bom še 
predlagal. 

V zvezi z osnutkom zakona o zagotovitvi sredstev železniškim transportnim 
organizacijam združenega dela za nakup tirnih vozil domače proizvodnje je 
skupina ugotovila, enako kot navaja tudi Izvršni svet v svojem mnenju, da 
niso predložene nove rešitve, zaradi katerih bi bili podani pogoji za sprejem 
zakona. Skupina torej predlaga, da zakona ne sprejmemo, pač pa da sprejmemo 
sklep, kot ste ga dobili danes na klop. 

Prva in druga točka tega sklepa ostajata nespremenjeni, skupina pa pred- 
laga še novo 3. točko, ki naj bi se glasila: »3. Skupščina SR Slovenije pa ne bi 
nasprotovala takšni zakonski rešitvi, s katero bi bila zaradi izjemno težkih 
razmer, s katerimi je soočeno železniško gospodarstvo, sredstva primarne emisije 
v višini 1500 milijonov dinarjev uporabljena za izvedbo programa modernizacije 
železniških transportnih sredstev, s katerimi bi neposredno povečali obseg trans- 
portnih uslug na konvertibilna območja.« 

Predsednica Silva Jereb: Zeli kdo razpravljati o tej dopolnitvi sklepa 
ali o sklepu v celoti? (Nihče.) 

Potem dajem na glasovanje predlog sklepa z dopolnitvijo 3. točke, kot jo 
je v imenu skupine predlagal tovariš Štrakl. Kdor je za, naj prosim glasuje! (50 
delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo soglasno sprejeli predlagani sklep z dopolnitvijo 3. 
točke. 
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Prehajamo na 11. točko dnevnega reda, to je na osnutek odloka 
o spremembah odloka o določitvi skupnega zneska deviz za potrebe federacije 
v letu 1982. 

Osnutek odloka je Skupščini predložil Zbor republik in pokrajin Skupščine 
SFRJ. Tudi pri tej točki sta predstavnika dr. Rudi Kropivnik in Slavko Polanič. 
Želita predstavnika besedo? (Ne.) 

Osnutek odloka ste prejeli; prav tako mnenje Izvršnega sveta in pred- 
log sklepa. 

Osnutek odloka je obravnavala naša skupina delegatov, zato prosim tova- 
riša Štrakla, da pove, kaj predlaga skupina v zvezi s to točko dnevnega reda. 

Franc Štrakl: V zvezi s osnutkom odloka o spremembah odloka o do- 
ločitvi skupnega zneska deviz za potrebe federacije v letu 1982, je skupina 
v celoti podprla mnenje Izvršnega sveta, ki ste ga prejeli danes na klop in ki 
je v bistvu zajeto tudi v predlogu sklepa, ki ste ga pravkar dobili pod šte- 
vilko ESA 942. 

Skupina pa predlaga, da se v zadnjem odstavku 2. točke tega sklepa doda 
zaradi bolj jasne formulacije še naslednje besedilo: »Predlagano povečanje ne 
more biti vzrok za morebitni rebalans proračuna federacije v letu 1982«. 

Sredstva je namreč potrebno zagotoviti v okviru že določenega obsega pro- 
računskih odhodkov v federaciji za leto 1982. 

Predsednica Silva Jereb: Želi kdo razpravljati o predlaganem sklepu? 
(Nihče.) Potem predlagam, da glasujemo. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (49 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo soglasno sprejeli predlagani sklep. 

Prehajamo na 12. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o zagotovitvi sredstev federacije za vlogo SFRJ v splošno povečanje kapitala 
Mednarodne banke za obnovo in razvoj. 

Tudi ta zakon je predlagal Skupščini Zbor republik in pokrajin Skupščine 
SFRJ. Predstavnik delegacije je dr. Rudi Kropivnik, predstavnik Izvršnega 
sveta pa Slavko Polanič. Želita besedo? (Ne.) 

Osnutek zakona ste prejeli, prav tako mnenje Izvršnega sveta. Osnutek 
zakona so obravnavali Odbor za finance, Komisija za mednarodne odnose in 
Zakonodajno-pravna komisija, ki so zboru pisno poročli. Želite poročevalci 
besedo? (Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Nihče.) Potem zaključujem razpravo 
in predlagam zboru, da sprejme naslednji Sklep: 

1. Zbor občin Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku zakona o za- 
gotovitvi sredstev federacije za vlogo SFRJ v splošno povečanje kapitala Med- 
narodne banke za obnovo in razvoj. 

2. Zbor pooblašča delegacijo Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ, da v imenu Skupščine SR Slovenije da soglasje 
k predlogu zakona. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (49 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo soglasno sprejeli predlagani sklep. 

) 
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Prehajamo na 13. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o zagotovitvi sredstev federacije za posebno povečanje vloge SFRJ v kapitalu 
Mednarodne banke za obnovo in razvoj. 

Tudi ta osnutek je predložil Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ. 
Predstavnika delegacije in Izvršnega sveta sta tovariša dr. Rudi Kropivnik in 
Slavko Polanič. Želita besedo? (Ne.) 

Osnutek zakona in mnenje Izvršnega sveta ste prejeli. Obravnavali so ga 
Odbor za finance, Komisija za mednarodne odnose in Zakonodajno-pravna ko- 
misija, ki so zboru pisno poročali. 

Poročevalci, želite besedo? (Ne.) Zeli kdo od delegatov besedo? (Ne.) 
Zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 
1. Zbor občin Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku zakona o za- 

gotovitvi sredstev federacije za posebno povečanje vloge SFR Jugoslavije v ka- 
pitalu Mednarodne banke za razvoj in obnovo. 

2. Zbor pooblašča delegacijo Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije, da v imenu Skupščine SR Slovenije da 
soglasje k predlogu zakona. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (46 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo soglasno sprejeli predlagani sklep. 

Prehajamo na 14. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o zagotovitvi sredstev za prispevek SFR Jugoslavije k Svetovnemu programu 
hrane za leti 1983 in 1984. 

Tudi ta osnutek zakona je predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ. Predstavnika delegacije in Izvršnega sveta sta dr. Rudi Kro- 
pivnik in Slavko Polanič. Želita besedo? (Ne.) 

Osnutek zakona ste prejeli, prav tako mnenje Izvršnega sveta. Osnutek za- 
kona so obravnavali Odbor za finance, Komisija za mednarodne odnose in Za- 
konodajno-pravna komisija, ki so Zboru pisno poročali. Želite poročevalci be- 
sedo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Nihče.) Zaključujem razpravo in 
predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Zbor občin Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku zakona o za- 
gotovitvi sredstev za prispevek SFR Jugoslavije k Svetovnemu programu hrane 
za leti 1983 in 1984. 

2. Zbor pooblašča delegacijo Skupščine SR Slovenije v Zboru republik 
in pokrajin Skupščine SFRJ, da v imenu Skupščine SR Slovenije da soglasje 
k predlogu omenjenega zakona. 

Kdor je za tak sklep, naj prosim glasuje! (53 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo soglasno sprejeli predlagani sklep. 

Prehajamo na 16. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o ratifikaciji pogodbe med SFR Jugoslavijo in Republiko Avstrijo o spremembi 
pogodbe med SFR Jugoslavijo in Republiko Avstrijo o cestnem predoru skozi 
Karavanke z dne 15. septembra 1977. 

Predlog zakona je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ. Predstavnik delegacije je dr. Rudi Kropivnik, predstavnik 
Izvršnega sveta pa Andrej Grahor, član Izvršnega sveta in predsednik Repub- 
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liškega komiteja za promet in zveze. Želita besedo? (Da.) Besedo ima tovariš 
Andrej Grahor! 

Andrej Grahor: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! V pogodbi med SFR Jugoslavijo in Republiko Avstrijo o cestnem predoru 
skozi ^Karavanke, ki je bila podpisana 15. septembra 1977, ratificirana pa v 
Skupščini SFR Jugoslavije dne 30. marca 1978, sta se državi pogddbenici zave- 
zali, da bosta skupno zagotovili projektiranje, gradnjo, vzdrževanje in obrato- 
vanje cestnega predora skozi Karavanke. Predor bo dolg 7,9 km, od tega 3300 m 
na jugoslovanski strani in 4600 m na avstrijski strani. 

Državi pogodbenici sta se v tej pogodbi sporazumeli, da prihodke od cest- 
nine^ ter stroške obratovanja in vzdrževanja predora delita na polovico. Za 
stroške gradnje bi vsaka stran prispevala 400 milijonov avstrijskih šilingov, 
preostali potrebni denar pa bi s posojilom zagotovila jugoslovanska organi- 
zacija za gradnjo predora, ki bi morala prevzeti tudi vsa jamstva za vračanje.To 
posojilo bi jugoslovanska organizacija dala na razpolago tudi avstrijski družbi 
za gradnjo predora, ki bi posojilo odplačevala samo s cestnino. Ta finančna kon- 
strukcija je bila izvedljiva, ko je bila investicija v okviru prvotnega zneska 
okoli 2000 milijonov avstrijskih šilingov. Glede na to, da so stroški gradnje 
po izdelavi idejnega in glavnega projekta narasli na okoli 7000 milijonov av-' 
strijskih šilingov, kar pomeni na dvakrat po 400 milijonov šilingov lastne ude- 
ležbe obeh pogodbenih strank in okoli 6200 milijonov posojila, ki bi ga morala 
najeti jugoslovanska stran, je to privedlo do razmišljanja o drugačni finančni 
konstrukciji. 

Spomladi leta 1979 je SFR Jugoslavija sporazumno z Republiko Avstrijo 
začela postopek za spremembo meddržavne pogodbe. S spremembo pogodbe naj 
bi se zagotovil enakopravnejši odnos držav pogodbenic, saj poglavje o financi- 
ranju določa, da vsaka stran prevzame za del gradbenega objekta, ki leži na 
njenem državnem ozemlju, stroške za financiranje, gradnjo, vzdrževanje, upravo 
in obratovanje. Dohodki od cestnine pa ostanejo državi pogodbenici, ki jih po- 
bira. S tako spremenjeno pogodbo vsaka stran nosi približno 50'% stroškov, 
ker je avstrijski del predora daljši, jugoslovanski del pa zaradi geoloških po- 
gojev dražji. Meddržavna pogodba o spremembi pogodbe ureja tudi vprašanja 
uvoza in izvoza blaga za predor, kot tudi dejavnost špedicijskih podjetij. 

Pogodba o spremembi pogodbe med SFR Jugoslavijo in Republiko Avstrijo 
je bila na podlagi sklepa 350. seje Zveznega izvršnega sveta podpisana 20. ok- 
tobra 1980 na Dunaju. Ta pogodba pomeni korak k še boljšemu gospodarskemu 
in kulturnemu sodelovanju ter poglobitvi politike dobrega sosedstva. Z ratifi- 
kacijo pogodbe bodo omogočeni nadaljnji napori za dokončanje gradnje tega 
pomembnega objekta. Zato dovolite, da v imenu Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije predlagam, da Skupščina SR Slovenije da soglasje k predlogu 
zakona o ratifikaciji pogodbe med SFR Jugoslavijo in Republiko Avstrijo o 
spremembi pogodbe med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Re- 
publiko Avstrijo o cestnem predoru skozi Karavanke. 

Tovarišice in tovariši delegati! Dovolite, da ponovno poudarim pomen tega 
objekta, saj predstavlja načrtovani cestni predor skozi Karavanke naravni in 
nujni začetek Avtoceste bratstva in enotnosti, to je ceste od Karavank do Gev- 
gelije, ki je dobila v vseh jugoslovanskih planih izgradnje cestne infrastrukture 
prvo prioriteto. S tem bo cestni sistem Jugoslavije povezan z že zgrajeno tursko 
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avtocesto, ki vodi do Salzburga in s tem predstavlja povezavo s srednjo in 
zahodno Evropo. . 

Predor bo nadalje bistveno povečal možnosti jugoslovanskega turizma, kot 
tudi dal dodatno spodbudo za tranzitne tokove blaga in storitev. Gre za tranzit 
prek severno jadranskih luk, za povečani promet med zahodno in srednjo Evropo 
in Grčijo, ki je postala član Evropske gospodarske skupnosti ter za tokove blaga 
in potnikov med zahodno in srednjo Evropo ter bližnjim in srednjim Vzhodom. 
Vsi ti povečani tranzitni tokovi bodo pomembno povečali tudi mednarodni po- 
men Avtoceste bratstva in enotnosti in devizni priliv naši skupnosti. 

Dne 29. novembra 1979 sta predsednik Zveznega izvršnega sveta in avstrij- 
ski kancler slovesno odprla gradnjo predora. Na obeh straneh so doslej izven 
predora opravljena ustrezna gradbena dela, ki na naši strani pomenijo izgradnjo 
6 km dolge dovozne ceste, daljnovoda visoke napetosti, dve glavi jaška, regu- 
lacijo Save v dolžini 2,5 km, izgradnjo mostu prek Save na mestu bodoče avto- 
ceste ter izgradnjo transformatorske postaje in pilotne stene, kar vse omogoča 
pričetek neposrednega vrtanja predora. 

Na avstrijski strani so prav tako opravljeni vsi gradbeno-tehnični ukrepi, 
ki so potrebni za začetek del na samem predoru. Poleg potrebnih projektov gre 
pri tem za zavarovanje portalnega pobočja, izgradnjo gradbiščnih cest, dovod 
električne energije, odkup zemljišč in krčenje gozdov. Izdana so tudi želez- 
niško-pravna in vodo-pravna dovoljenja, ki so potrebna za gradnjo predora. 

Meddržavna komisija je uskladila projekta gradnje in tehnične opreme, 
potek prometnih tokov, delovanje obmejnih in carinskih organov ter dejavnost 
špedicijskih podjetij. Sprememba meddržavne pogodbe je bila z avstrijske stra- 
ni med drugim pogojena tudi z udeležbo avstrijskega izvajalca, ki naj bi skupaj 
z jugoslovansko gradbeno operativo izvajal dela na naši strani predora. Na to 
je vezana tudi odobritev ugodnih izvoznih kreditov avstrijskih bank. Zaradi 
navedenih vzrokov in nekaterih drugih vprašanj je za izvajalce že izbrano 
avstrijsko podjetje skupaj z jugoslovanskimi gradbeniki. Razgovori o gradbeni 
pogodbi pa so v zaključni fazi. Avstrijska stran je že sprejela odločitev o naj- 
boljšem ponudniku, vendar del na gradnji predora še niso oddali, ker je z grad- 
njo potrebno pričeti na obeh straneh hkrati. 

Na jugoslovanski strani predora nastopa kot investitor Republiška skupnost 
za ceste. V dogovoru o temeljih plana SR Slovenije in v samoupravnem spo- 
razumu o temeljih srednjeročnega plana vzdrževanja in gradnje magistralnih 
in regionalnih cest v SR Sloveniji za obdobje od leta 1981 do leta 1985 je gradnja 
tega predora predvidena, vendar z dostavkom, da bo gradnja glede na jugo- 
slovanski značaj predora potekala na način, ki bo skupno dogovorjen med re- 
publikami in avtonomnima pokrajinama. Socialistične republike in socialistični 
avtonomni pokrajini so se v okviru dogovora o celotnem obsegu zadolževanja 
v tujini in o razdelitvi pravic za zadolževanje organizacij združenega dela, dru- 
gih samoupravnih organizacij in samoupravnih interesnih skupnosti v repub- 
likah in avtonomnima pokrajinama na konvertibilnem področju za ustvaritev 
dogovorjene politike razvoja Jugoslavije v obdobju 1981—1985 dogovorili, da 
se za financiranje gradnje karavanškega predora nameni 185 milijonov dolarjev 
pred opredelitvijo pravic za zadolževanje socialističnih republik in sociali- 
stičnih avtonomnih pokrajin. 

Skupščina Republiške skupnosti za ceste je 15. februarja 1982 sprejela inve- 
sticijski program izgradnje predora. Avstrijska Kontroli Bank je marca letos 
dala Republiški skupnosti za ceste garancijo za izvozni kredit v visim 
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1 365 000 000 avstrijskih šilingov. Odplačila se prično pet let po najetju kredita 
vračajo pa se v 30 polletnih anuitetah. Za pokritje še manjkajočih sredstev 
potekajo razgovori med investitorjem in konzorcijem avstrijskih bank. 

t • .POlre
l
bn° Saranci.l'° za najetje kreditov za izgradnjo predora naj bi dala -Ljubljanska banka. V Samoupravni interesni skupnosti SR Slovenije za eko- 

nomske odnose s tujino je v razpravi samoupravni sporazum, s katerim se za- 
gotavlja namensko združevanje deviz za tisti del anuitet, ki ne bodo pokrite iz 
dohodkov predora. Pri tem bi sodelovala predvsem gradbena podjetja, ki bodo 
sodelovala pri gradnji^ predora, ter turistično in prometno gospodarstvo, ki se 

o v večji meri vključevalo v prometne tokove skozi karavanški predor. 

..v, Izyršm svet Skupščine SR Slovenije spremlja navedeno dejavnost Repub- 
liške skupnosti za ceste. Ce bo Izvršni svet ugotovil, da so doseženi pogoii in 
dane možnosti, da se z gradnjo nadaljuje, bo predlagal Skupščini SR Slovenije 
odlok o določitvi obveznosti SR Slovenije do bank, ki so porok za obveznosti 
samoupravne interesne skupnosti za financiranje jugoslovanskega dela pre- 
dora, s katerim bi zagotovili ukrepe za varčevanje najetih posojil. 

Ob koncu naj poudarim, da je ratifikacija zakona o spremembah in dopol- 
nitvah meddržavne pogodbe, ki je predmet današnje obravnave, ugodna za Ju- 
goslavijo, saj zmanjšuje naše sedaj veljavne meddržavne obveznosti. Je pa tudi 
pogoj za nadaljevanje priprav pri gradnji tega predora. Dokončno odločitev 
o nadaljevanju gradnje pa bo Izvršni svet predlagal Skupščini SR Slovenije 
v obliki odloka o zagotovitvi sredstev za vračanje najetih kreditov le v primeru, 
če bodo doseženi primerni, za naše gospodarstvo sprejemljivi pogoji. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Predlog zakona ste dobili. Dobili 
ste tudi mnenje Izvršnega sveta in predlog odloka o soglasju k predlogu zakona, 
ki naj bi ga po razpravi sprejel zbor. 

Predlog zakona sta obravnavali Komisija za mednarodne odnose in Zako- 
nodajno-pravna komisija, ki sta zboru predložili pisni poročili. Poročevalca že- 
lita besedo? (Ne želita.) 

Predlog zakona je obravnavala tudi naša skupina delegatov in prosim poro- 
čevalca skupine tovariša Štrakla, da poroča zboru. 

Franc Štrakl: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Najprej bi predlagal, da mi dovolite poročanje v imenu skupine hkrati k 16. 
17. in 18. točki dnevnega reda. 

Skupina je proučila predlog zakona o ratifikaciji pogodbe med SFR Jugo- 
slavijo in Republiko Avstrijo o spremembi pogodbe med SFRJ in Republiko 
Avstrijo o cestem predoru skozi Karavanke z dne 15. septembra 1977 in predlog 

?5^?.na 0 ratifikaciji sporazuma med SFR Jugoslavijo in združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske o izogibanju dvojnemu obdavčevanju dohodka. 
Skupina k omenjenima predlogoma zakonov ni imela pripomb ali spreminjeval- 
nih predlogov in predlaga zboru, da sprejme predloga odlokov o soglasju k na- 
vedenima predlogoma zakona v predlaganem besedilu. 

Skupina delegatov je v zvezi z 18. točko dnevnega reda, to je poročilom 
delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ 
o poteku usklajevanja osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o Obdavčevanju proizvodov in storitev v prometu, ugotovila, da je delegacija 
ustrezno uveljavila stališča Skupščine SR Slovenije in predlaga zboru, da po- 
oblasti delegacijo, da da soglasje k predlogu zakona. 
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Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Zeli kdo besedo? (Nihče.) Potem 
zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka o soglasju k pred- 
logu zakona. Kdor je za, naj prosim glasuje! (53 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo soglasno sprejeli predlog odloka. 

Prehajamo na 17. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o ratifikaciji sporazuma med SFR Jugoslavijo in Združenim kraljestvom Velike 
Britanije in Severne Irske o izogibanju dvojnemu obdavčevanju dohodka. 

Predlog zakona je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in po- 
krajin Skupščine SFRJ. Predstavnika delegacije oziroma Izvršnega sveta sta 
dr. Rudi Kropivnik in Franc Skufca, namestnik direktorja Republiške uprave 
za družbene prihodke. Želita besedo? Ne želita.) 

Predlog zakona ste dobili. Dobili ste tudi mnenje Izvršnega sveta ter danes 
na klop predlog odloka o soglasju k predlogu zakona. 

Predlog zakona sta obravnavali Komisija za mednarodne odnose in Zakono- 
dajno-pravna komisija, ki sta zboru pisno poročali. Poročevalca, želita besedo? 
(Ne želita.) Predstavnik skupine delegatov pa je že povedal, da nima pripomb. 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Nihče.) Potem zaključujem razpravo 
in dajem na glasovanje predlog odloka o soglasju k predlogu zakona. 

Kdor je za, naj prosim glasuje! (52 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo soglasno sprejeli predlog odloka. 

Prehajamo na 18. točko dnevnega reda, to je na poročilo dele- 
gacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ 
o poteku usklajevanja osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o obdavčevanju proizvodov in storitev v prometu. 

Ker je osnutek zakona označen kot strogo zaupen akt, bomo to točko ob- 
ravnavali v skladu z drugim odstavkom 429. in drugim odstavkom 430. člena 
poslovnika skupščine SR Slovenije, torej brez navzočnosti javnosti. Predstavniki 
sredstev javnega obveščanja so lahko navzoči, javnost pa lahko obvestijo le o 
tem, da je zbor obravnaval zadevo, in o tem, kakšen sklep je sprejel. 

Prehajamo na 19. točko dnevnega reda, to je na poročilo dele- 
gacije v zboru republik in pokrajin o poteku usklajevanja osnutka poslovnika 
Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ. 

Poročilo je predložila naša delegacija v Zboru republik in pokrajin Skup- 
ščine SFRJ. Njen predstavnik je dr. Rudi Kropivnik, predstavnik Izvršnega sve- 
ta pa Franci Grad, pomočnik predsednika Republiškega komiteja za zakono- 
dajo. Želita besedo? (Ne.) 

Poročilo ste prejeli, prav tako tudi mnenje Izvršnega sveta ter sklep, ki 
naj bi ga po razpravi sprejel naš zbor. 

Poročilo je obravnaval Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem 
in o tem zboru pisno poročal. Zeli poročevalec besedo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Nihče.) 
Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam, da 

sprejmemo sklep, ki vam je bil pisno predložen in v katerem Skupščina SR Slo- 
venije vztraja pri svojih pripombah o dvofaznem postopku in ocenjuje pred- 
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hodni postopek kot neke vrste tretjo fazo ter na koncu pooblašča delegacijo, 
da da soglasje k predlogu poslovnika. 

Želi kdo o takem sklepu razpravljati? (Nihče.) Potem dajem predlog skle- 
pa na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! (53 delegatov glasuje za.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo soglasno sprejeli predlagani sklep. 

Prehajamo na 20. točko dnevnega reda, to je na volitve in ime- 
novanja. 

Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve je predložila 
zboru v obravnavo predlog odloka o izvolitvi treh članov in njihovih namest- 
nikov v Odbor za nagrado AVNOJ, predlog odloka o imenovanju članov Sveta 
Narodne banke Slovenije, predlog odloka o izvolitvi sodnika za prekrške Re- 
publiškega senata za prekrške in predlog odloka o razrešitvi in imenovanju 
namestnika člana Republiške volilne komisije. 

Predstavnica Komisije je tovarišica Mihaela Verbič, članica komisije. Že- 
lite besedo? (Ne.) 

1. Prehajamo na obravnavo predloga odloka o izvolitvi treh članov in nji- 
hovih namestnikov v Odbor za nagrado Antifašističnega sveta narodne osvobo- 
ditve Jugoslavije. 

O predlogu odloka pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Nihče.) Potem 
zaključujem razpravo in dajem predlog odloka na glasovanje. 

Kdor je za, naj prosim glasuje! (53 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo soglasno sprejeli predlog odloka. 
S tem so bili v Odbor izvoljeni: za člana Marko Bule, za namestnika Anton 

Stipanič, za člana dr. Ivo Fabinc, za namestnika dr. Majda Skerbic, za člana 
dr. Janez Milčinski, za namestnika Ciril Zlobec. 

2. Prehajamo na predlog odloka o imenovanju članov Sveta Narodne banke 
Slovenije. 

O predlogu odbora pričenjam razpravo. Želi kdo besedo? (Nihče.) Zaključu- 
jem razpravo in dajem predlog odloka na glasovanje. 

Kdor je za, naj prosim glasuje! (52 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo soglasno sprejeli predlog odloka. 
S tem so bili za člane omenjenega Sveta imenovani: Franc Balanč, dr. Du- 

šan Bobek, mag. Andrej Cetinski, mag. Stanislav Debeljak, Gustav Grof, Jože 
Jelene, Jordan Klabjan, dr. Ivo Lavrač, Marjan Oblak, Miloš Oprešnik, Vitja Ro- 
de, Marjan Sonc, dr. Aleš Vahčič in Angelca Vrbnjak. 

3. Prehajamo na predlog odloka o izvolitvi sodnika za prekrške Republiš- 
kega senata za prekrške. 

O predlogu odloka pričenjam.razpravo. Zeli kdo besedo? (Nihče.) Zaključu- 
jem razpravo in prehajamo na glasovanje. 

Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (52 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo soglasno sprejeli predlog odloka. 
S tem je bil za sodnika za prekrške Republiškega senata za prekrške v Lju- 

bljani ponovno izvoljen Janez Hanuš. 
4. Prehajamo na predlog odloka o razrešitvi in imenovanju namestnika 

člana Republiške volilne komisije. 
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Pričenjam razpravo. Želi kdo besedo? (Nihče.) Ker ne želi nihče razprav- 
ljati, dajem predlog odloka na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! (53 
delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo soglasno sprejeli predlog odloka. 
S tem je bil tovariš Marjan Kotar razrešen dolžnosti namestnika člana Re- 

publiške volilne komisije v Ljubljani, za namestnika člana te komisije pa ime- 
novana Vida Florjančič. 

Prehajamo na 21. točko dnevnega reda, to je na predloge in 
vprašanja delegatov. 

Po prvem odstavku 41. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije ima vsak 
delegat v zboru pravico postaviti vprašanje Izvršnemu svetu, republiškim funk- 
cionarjem, ki vodijo republiške upravne organe, predsedniku Skupščine, pred- 
sedniku odbora, predsedniku delovnega telesa ali predsedniku skupščine samo- 
upravne interesne skupnosti za območje republike, kadar ta enakopravno od- 
loča z zborom. 

K tej točki dnevnega reda ste dobili delegatski vprašanji tovariša Cirila 
Ravnaka, delegata iz občine Celje in tovariša Nandeta Vodeta, delegata iz ob- 
čine Kamnik. 

Na prvo delegatsko vprašanje bo odgovorila tovarišica Cvetka Selšek, 
namestnica predsednika Republiškega komiteja za mednarodno sodelovanje! 

Cveta Selšek: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Na delegatsko vprašanje, ki ga je postavil delegat Ciril Ravnak iz občine Celje 
v Zboru občin Skupščine SR Slovenje glede zagotovitve deviz komunalnim de- 
lovnim organizacijam in vodno-gospodarskim podjetjem za nakup gum in re- 
zervnih delov za njihove stroje ter na vprašanje, kako v tem primeru ukrepajo 
pristojni organi, daje Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naslednji odgovor. 

Na podobna delegatska vprašanja delegatov iz občine Celje je Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije odgovarjal na zasedanju Zbora združenega dela Skup- 
ščine SR Slovenije dne 24. februarja 1982. Glede na težave, ki jih imajo pri na- 
kupu gum organizacije združenega dela s področja komunalnega gospodarstva, 
je skupščina Samoupravne interesne skupnosti SR Slovenije za ekonomske 
odnose s tujino dne 30. 3. 1982, to je včeraj, sprejela sklep o združevanju deviz 
v skladu s 13. členom samoupravnega sporazuma za devizni režim v višini 
0,395l0/o od ustvarjenega deviznega priliva oziroma v znesku 327 milijonov di- 
narjev. Ta znesek je namenjen za proizvodnjo gum v delovni organizaciji Sava, 
uporabljal pa se bo na podlagi dogovora med 28. in 3. enoto Samoupravne inte- 
resne skupnosti za ekonomske odnose s tujino, to je med enotama, v katerih se 
nahajajo organizacije združenega dela s področja komunalnih dejavnosti in de- 
lovna organizacija Sava. 

Poleg tega je bilo na isti seji skupščine Samoupravne interesne skupnosti 
za ekonomske odnose s tujino sprejeto tudi povečanje odstotka združevanja 
deviz za potrebe komunalnih dejavnosti požarnega varstva in mestnega potniš- 
kega prometa od 0,114 "V# na 0,153 »/o oziroma od 94,76 na 126,17 milijonov di- 
narjev, kar naj bi nekoliko omililo stanje pri nabavi rezervnih delov in ostalemu 
uvozu za navedene dejavnosti. Tako se za kritje potreb temeljnih organizacij 
združenega dela, ki so vključene v 28. enoto Samoupravne interesne skupnosti 
za ekonomske odnose s tujino, v okviru 13. člena samoupravnega sporazuma za 
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devizni režim združuje skupno 0,548 °/o konvertibilnega deviznega priliva ozi- 
roma 453,17 milijonov novih dinarjev. 

S tem je skupščina Samoupravne interesne skupnosti za ekonomske odnose 
s tujino opredelila način reševanja primerov, ko organizacije združenega dela 
z lastnim izvozom ne ustvarjajo dovolj deviz za uvoz nujnega reprodukcijskega 
materiala in ko je potreben poleg sporazumevanja in dogovarjanja med samimi 
organizacijami združenega dela na daljše obdobje zaradi specifičnosti proble- 
matike tudi dogovor med vsemi člani na nivoju Samoupravne interesne skup- 
nosti za ekonomske odnose s tujino. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Odgovor boste kot običajno 
dobili še pisno. Tovariš Marolt, želite še kaj vprašati? (Ne.) 

Na vprašanje delegatov iz občine Kamnik bo odgovoril tovariš Edo Ga- 
spari, republiški svetovalec v Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije. 

Edo Gaspari: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov iz občine Kamnik je na seji Zbora občin Skupščine SR Slo- 
venije dne 10. marca 1982 postavila naslednje delegatsko vprašanje. 

V informaciji o varstvu samoupravnih pravic, ki sta jo pripravila družbeni 
pravobranilec samoupravljanja SR Slovenije in Komisija Skupščine SR Slove- 
nije za družbeno nadzorstvo, je na 9. strani naslednja ugotovitev o nezakonitem 
posredovanju delavcev: »V zadnjem času je bil ugotovljen tudi pojav nezakoni- 
tega zaposlovanja naših delavcev v tujini, ko delovna organizacija nagovarja 
posamezne delavce iz druge delovne organizacije, da se zaposlijo v rudnikih v 
ZR Nemčiji. Kot kažejo prvi podatki, gre izključno za posredovanje delovne 
sile in za način zaposlovanja, ki je v očitnem nasprotju z zakonom o varstvu 
državljanov SFR Jugoslavije na začasnem delu v tujini in družbenim dogovo- 
rom o začasnem zaposlovanju jugoslovanskih državljanov v tujini in njihovi 
vrnitvi iz dela iz tujine.« 

S tem v zvezi postavljamo naslednje delegatsko vprašanje: 
1. Katere delovne organizacije nezakonito posredujejo naše delavce tujim 

partnerjem in 
2. kaj so doslej ukrenili pristojni organi, družbeni pravobranilec samo- 

upravljanja, inšpekcije in drugi, da bi takšno družbeno škodljivo početje končno 
preprečili in kakšne sankcije so bile podvzete proti odgovornim delavcem v teh 
delovnih organizacijah? 

Na to vprašanje daje Izvršni svet naslednji odgovor: 
Citirani del informacije o varstvu samoupravnih pravic temelji na pri- 

spevku Javnega tožilstva SR Slovenije. Le-to je namreč registriralo podatek, 
da Opekarna Križevci iz SR Hrvatske nagovarja posamezne rudarje na področju 
Titovega Velenja, zaposlene v tamkajšnjem rudniku, da se zaposlijo v rudnikih 
v Zvezni republiki Nemčiji. Glede na to, da Opekarna Križevci nima svojih 
delovišč v Zvezni republiki Nemčiji, kažejo prvi podatki, da gre za pojav ne- 
zakonitega posredovanja pri zaposlovanju velenjskih rudarjev v zahodnonem- 
ških rudnikih. V ta namen so v Križevcih organizirali tudi tečaj nemškega 
jezika, pouk pa se omejuje samo na strokovne rudarske izraze. 

Takšno poslovanje Opekarne Križevci je v nasprotju z določili zakona 
o varstvu državljanov na začasnem delu v tujini, družbenopolitičnimi usme- 
ritvami in sedanjimi družbenoekonomskimi razmerami. Zakon o varstvu držav- 
ljanov na začasnem delu v tujini določa, da pri zaposlovanju pri tujih deloda- 

) . 
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jalcih lahko posredujejo le skupnosti za zaposlovanje, ki so dolžne ob tem po- 
skrbeti za ustrezno varstvo naših delavcev na začasnem delu v tujini oziroma 
ne morejo posredovati zaposlitve, če takšno varstvo ni zagotovljeno. 

Organizacije združenega dela pa lahko začasno razporejajo v tujino svoje 
delavce na izvajanje investicijskih in gospodarskih del, pri čemer pa prav tako 
skladno z določili zakona skrbe za njihovo varstvo in ustrezen družbenoeko- 
nomski in samoupravni položaj. Zaradi potreb po posameznih vrstah strokovnih 
kadrov skupnosti za zaposlovanje na zvezni ravni sprejemajo tudi seznam po- 
klicev, za katere ni mogoče posredovati zaposlitve pri tujih delodajalcih. Ru- 
darski poklici so uvrščeni v ta seznam. 

Nezakonito poslovanje Opekarne Križevci še ni povsem razčiščeno. Zato 
Uprava za notranje zadeve Celje zadevo še raziskuje. Javno tožilstvo SR Slo- 
venije bo takoj, ko organi za notranje zadeve končajo delo, izvedlo naslednje 
ukrepe: 

1. Prek republiškega^ javnega tožilstva SR Hrvatske bo odstopilo zadevo 
pristojnemu javnemu tožilstvu Hrvatske, če bo podan sum kaznivega dejanja 
oziroma sodniku za prekrške, če bo šlo le za prekršek in 

2. o zadevi bo obvestilo pristojne organe SR Slovenije. 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je v svojem mnenju k informaciji 

o varstvu samoupravnih pravic, ki je bilo posredovano Skupščini SR Slovenije, 
tudi ugotovil, da kljub nekaterim slabostim na področju zaposlovanja v tujini 
v organizacijah združenega dela s sedežem v naši republiki niso bile ugotov- 
ljene razmere, ki bi dovoljevale sklep, da gre za nezakonito zaposlovanje. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Tudi ta odgovor boste dobili 
še pisno. Želite postaviti še kakšno vprašanje? (Ne.) 

Dobili ste tudi delegatski vprašanji skupine delegatov iz občin Kranj in 
Izole. Na obe vprašanji bo odgovoril Izvršni svet naslednji teden. Zeli še kdo 
od delegatov postaviti kakšno delegatsko vprašanje? (Ne.) 

Potem prehajamo na zadnjo, 22. točko dnevnega reda, to je 
predlog poslovnika o delu Skupščine SR Slovenije v neposredni vojni nevar- 
nosti in v vojni. 

Glede na to, da je predlog poslovnika označen kot strogo zaupni akt, ga 
bomo obravnavali v skladu z drugim odstavkom 429. člena poslovnika, to je 
brez navzočnosti javnosti. 

Obveščam vas še, da smo pri vseh točkah dnevnega reda, kjer smo spre- 
jemali končne odločitve, usklajeni z Zborom združenega dela in z Družbeno- 
političnim zborom. 

Ker se bliža konec našega skupnega dela, je verjetno prav, da izrečem 
nekaj besed v zahvalo vsem, ki so posredno ali neposredno sodelovali z našim 
zborom v teh štirih letih. 

Najprej bi se rada zahvalila vsem 780 delegatom, ki so se v teh letih zvrstili 
v naših delegatskih klopeh in zelo odgovorno sodelovali pri sprejemanju odlo- 
čitev našega zbora. Seveda se zahvaljujem tudi vsem skupinam delegatov, 
vodstvom občinskih skupščin, izvršnim svetom občinskih skupščin, upravnim 
organom, družbenopolitičnim organizacijam in vsem tistim, ki so v občinah 
skrbeli, da so naši delegati dobili usmeritve za svoje delo, upoštevaje svoje 
interese in seveda tudi interese Slovenije in Jugoslavije. 

34 



530 Zbor občin 

Zahvalila bi se tudi Izvršnemu svetu in upravnim organom. Sami smo nam- 
reč neposredno čutili, da so se trudili, da bi nam predložili take dokumente, 
ki bi bili čimbolj v skladu s sistemom, kakršnega gradimo in dograjujemo in 
ki bi v svojem bistvu pomenili njegovo dograjevanje, čeprav to ni bilo vedno 
lahko. Skušali smo slediti tudi našim pripombam in predlogom. Nismo bili vedno 
zadovoljni s tem, kar se je na koncu izkazalo kot realno, skupno in možno, v 
večini primerov pa smo vendarle sprejemali stvari soglasno. 

Tudi družbenopolitične organizacije so nam bolj kot v prvem mandatu stale 
ob strani, zlasti Socialistična zveza in Sindikati. Potreba po njihovih stališčih 
in sodelovanju bo vedno večja in bo v naslednjem mandatu gotovo še večja in 
intenzivnejša. 

Rada bi se zahvalila tudi novinarjem in to ne le republiškim, ampak tudi 
občinskim in tistim pri tovarniških glasilih, da so uspeli slediti našemu delu 
in ga tudi po tej poti približali ljudem. 

Zahvaliti bi se bilo treba tudi vsem službam Skupščine. Zlasti bi se rada 
zahvalila svojim najtesnejšim sodelavcem, tu mislim na predsednike odborov 
in komisij, na podpredsednika in sekretarja zbora in seveda na celotno službo 
Zbora občin. 

O tem, kako smo delali, je govoril tovariš Avbelj, in ker nas je pohvalil, 
se tej pohvali, ki jo je dandanašnji upravičeno manj kot kritike, ne gre odre- 
kati. Po metodah dela smo res še kar uspešno sledili zahtevam in, kakor se 
čudno sliši, bi morala reči, da je morda bila naša največja težava v tem, da 
smo delali preveč. Ker smo delali preveč, smo imeli tudi težave, kakršne smo 
pač imeli. Podatki kažejo, da smo v vseh teh letih obravnavali 1050 točk dnev- 
nega reda, povprečno 15 na sejo, da je povprečna seja trajala 5 ur in pol, da 
smo predložili 690 amandmajev, ki so bili v večini sprejeti, in postavili 124 dele- 
gatskih vprašanj. Udeležba na sejah je bila 98-odstotna, kar gotovo govori v 
prid temu, da so slovenske občine štele ta zbor resnično za svoj zbor. 

Mislim, da smo ne glede na pohvale in kritike vendarle delali dobro; da so 
občinske skupščine naš program dela v veliki meri sprejele za svojega, kar 
se je zdelo na začetku mandata skoraj nemogoče. Imeli smo samo nekaj pri- 
merov, ko je občina vztrajala pri svojem, vendar smo se trudili, da bi razumeli 
drug drugega, čeprav je bilo ustvarjalnega dialoga še zmeraj premalo. Pre- 
pričana sem, da ga bo v naslednjem mandatu več. 

Pogoji za naše delo niso bili najboljši; to smo pravzaprav ugotavljali sproti 
od seje do seje. Naslavljali smo kritične pripombe drug drugemu, zlasti seveda 
sklicatelju sej in vsem tistim, ki so pripravljali gradiva, ker jih niso vedno 
pripravili pravočasno in podobno. 

Razmere, v katerih smo delali, so bile doma in v svetu težke. Zaradi te- 
žavnih gospodarskih razmer, ki niso od danes in niti ne od včeraj, smo bili po- 
stavljeni v položaj, da se v okviru teh razmer obnašamo čimbolj trezno, racio- 
nalno in pametno ter v skladu s sistemom in realnimi družbenimi razmerami. 
Ni pa bilo vedno lahko. Kot refren se je nekako ponavljala zahteva tudi iz sej. 
naših odborov, da smo proti kratkoročnim odločitvam in proti administriranju. 
Ves čas smo se zavzemali za to, da bi se v našem sistemu čimbolj uveljavil 
človek — samoupravljalec in da si nihče ne bi smel lastiti pravice, da bi mu 
odtujeval z ustavo pridobljene pravice. 

Marsikaj bi še bilo mogoče reči, ker pa nekako čutim, da mislimo podobno 
ali enako, bi zaključila s tem, da nam verjetno ni žal, da smo veliko svojega 
časa, znanja in truda vložili v to naše skupno delo. S tem pa smo bogatili tudi 
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svoja spoznanja in mnoge dosedanje izkušnje. Če bomo to s pridom uporabili 
tam, kjer bomo še naprej delali, za skupno dobro in za lastne ustvarjalne uspehe 
in če nam bo to predstavljalo tudi osebno zadovoljstvo in srečo, potem mislim, 
da naše delo ni bilo niti tako slabo. Torej še enkrat hvala! (Ploskanje.) 

Ivo Miklavčič: Tovarišice in tovariši delegati! Po dogovoru z ne- 
katerimi delegati mi dovolite, zlasti še tovarišica predsednica, da imamo ob 
zaključku, kot vedno doslej, delegati zadnjo besedo. 

Tovarišica predsednica je v svoji zaključni besedi opisala opravljeno delo 
v štiriletni mandatni dobi druge delegatske skupščine ter se nam zahvalila za 
opravljeno delo. Predhodne razprave v sredinah, kjer delujemo, so prispevale, 
da smo delegati prihajali na seje zborov s številnimi predlogi, pobudami in 
stališči. Uspešno opravljeno delo ni rezultat le aktivnosti delegatov, temveč 
tudi rezultat predhodnega usklajevanja v telesih zbora ter priprave in vodenja 
sej. Prav to nalogo pa je tovarišica predsednica s svojimi sodelavci uspešno opra- 
vila. Izkušnje družbenopolitičnega dela je uspešno uporabila pri usmerjanju 
zbora, pravilno ocenjevala usmeritev delegatov do posameznih obravnavanih 
problemov in vprašanj ter vodila seje tako, da so bili predvideni cilji maksi- 
malno doseženi. 

Opravljen je bil izjemen obseg dela. Na 71. sejah zbora smo obravnavali 
preko tisoč točk dnevnega reda. Usklajevati delo delovnih teles zbora in stališča 
delegatov, izražena na posameznih zborih, so terjala njeno maksimalno zavze- 
tost, zavedajoč se svoje odgovornosti in odgovornosti Predsedstva Skupščine 
SR Slovenije za uspešno opravljanje nalog in spremljanje aktivnosti za obrav- 
navanje gradiv v skupščinah občin, skupinah delegatov in temeljnih organiza- 
cijah. Udeleževala se je posvetovanj in razgovorov v občinah in regijah in jih 
tudi vodila, da bi lahko prispevala k utrjevanju delegatskega sistema in dele- 
gatskih odnosov, zavedajoč se, da je delegacija temeljni člen celotnega delegat- 
skega sistema ter da je uspešnost dela delegacij, s tem pa celotnega delegatskega 
sistema in še posebej delegatskih skupščin, zagotovljena le z neposredno po- 
vezanostjo z volilno bazo. 

Predlagam, da tovarišici predsednici Jerebovi za opravljeno delo, za uspešno 
in prijetno vodenje sej zborov in za njeno zavzetost pri uveljavljanju dele- 
gatskega sistema izrečemo priznanje in zahvalo ter da se za delo zahvalimo tudi 
vsem strokovnim delavcem Zbora občin in njegovih teles. (Ploskanje!) 

Predsednica Silva Jereb: Vendarle bom morala imeti zadnjo besedo! 
Menili smo namreč, da bi bilo prav, če bi se na koncu vendarle sestali še k 
tovariškemu pomenku v prostoru pred veliko dvorano, kjer bi si še stisnili roko. 

S tem zaključujem 71. sejo Zbora občin. 

(Seja zbora je bila končana ob 14.45) 
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65. seja 

(27. januarja 1982) 

Predsedovala: Tina T o m 1 j e , 
predsednica Družbenopolitičnega zbora 

Začetek seje ob 9.05. 

Predsednica Tina Tomlje: Tovarišice in tovariši delegati! Pričenjam 
65. sejo Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije. 

Svojo odsotnost z današnje seje je opravičil tovariš Igor Uršič, zato pro- 
sim tovariša Vilija Vindiša, da mi pomaga voditi današnjo sejo. Se s tem 
strinjate? (Da.) 

Svojo odsotnost s seje so opravičili še naslednji tovariši: Marko Bule, Jože 
Globačnik, Janez Japelj, Ladislav Korošec, Radislav-Štefan Klanjšček, Teo- 
dora Krpan, Ciril Sitar, Igor Uršič in Štefanija Zagmeister. 

Z dopisom z dne 7. januarja 1982 sem na podlagi 99. člena v zvezi s prvim 
odstavkom 98. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije dnevni red današnje 
seje zbora razširila s predlogom zakona o kritju obresti in drugih stroškov 
iz naslova zadolžitve Narodne banke Jugoslavije v tujini za zagotovitev likvid- 
nosti Jugoslavije v plačilih s tujino. Ker naš zbor po določbah poslovnika 
Skupščine SR Slovenije ni pristojen za obravnavo tega predloga zakona, pred- 
lagam, da zbor z glasovanjem odloči, ali bo dnevni red današnje seje razširil 
z omenjenim predlogom zakona in ali bo zakon obravnaval kot zainteresirani 
zbor v skladu s 84. členom poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Tovariši delegati! Gre za zakon, ki smo ga obravnavali kot zainteresirani 
zbor že na decembrski seji. Po določbah novega poslovnika Skupščine SR 
Slovenije o tem, ali zbor obravnava kakšen zakonski akt kot zainteresirani 
zbor, odloča zbor na sami seji. Zato vas vabim h glasovanju. 

Kdor je za to, da Družbenopolitični zbor obravnava ta zakon kot zaintere- 
sirani zbor, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
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Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno odločil, da se dnevni 
red seje zbora razširi s predlogom zakona o kritju obresti in drugih stroškov 
iz naslova zadolžitve Narodne banke Jugoslavije v tujini za zagotovitev likvid- 
nosti Jugoslavije v plačilih s tujino, ki ga bo obravnaval kot zainteresirani 
zbor v skladu s 84. členom poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Z dopisom z dne 18. januarja 1982 pa sem dnevni red seje razširila še z 
osnutkom odloka o sprejetju sprememb in dopolnitev družbenega plana Jugo- 
slavije za obdobje 1981—1985 in določitvi rokov za predložitev osnutka in pred- 
loga sprememb in dopolnitev tega plana Skupščini SFR Jugoslavije. 

Predlagam, da zbor na podlagi prvega odstavka 99. člena poslovnika Skup- 
ščine SR Slovenije z glasovanjem odloči, ali bo dnevni red seje razširil z ome- 
njenim osnutkom odloka. 

Kdor je za ta predlog, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno odločil, da bo dnevni 
red seje zbora razširil z osnutkom odloka o sprejetju sprememb in dopolnitev 
družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1981—1985 in določitvi rokov za pred- 
ložitev osnutka in predloga sprememb in dopolnitev tega plana Skupščini SFR 
Jugoslavije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga na podlagi drugega odstavka 
260. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije združitev prve in druge faze 
obravnave predloga za izdajo zakona o spremembi zakona o rednih sodiščih 
z osnutkom zakona. Kdor je za združitev obeh faz predlaganega zakona, naj 
prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da se zbor strinja s predlogom predlagatelja glede združitve 
prvih dveh faz zakonodajnega postopka v zvezi z zakonom o rednih sodiščih. 

Enak postopek predlaga Izvršni svet Skupščine SR Slovenije tudi za ob- 
ravnavo predloga zakona za izdajo zakona o spremembi zakona o samoupravnih 
sodiščih z osnutkom zakona. Predlagam, da zbor z glasovanjem odloči tudi o 
tem predlogu. 

Kdor je za predlog, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da se zbor strinja s predlogom Izvršnega sveta glede zdru- 
žitve prvih dveh faz zakonodajnega postopka v zvezi z zakonom o samo- 
upravnih sodiščih. 

Glede na vse to predlagam za današnjo sejo naslednji dnevni red zbora: 
1. odobritev zapisnikov 63. in 64. seje zbora; 
2. osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih 

razmerjih; 
3. predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah obrtnega 

zakona; 
4. predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o rednih sodiščih z 

osnutkom zakona; 
5. predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o rednih sodiščih z osnut- 

kom zakona; 
6. osnutek dogovora o zagotavljanju sredstev za premostitev razlik, na- 

stalih zaradi različnih pogojev vpisa posojil in plasmajev sredstev Sklada fe- 
deracije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik 
in avtonomnih pokrajin; 
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7. osnutek dogovora o posebnih ukrepih za uresničitev politike najhi- 
trejšega razvoja Socialistične avtonomne pokrajine Kosovo v obdobju 1981 
do 1985; 

8. zaključno poročilo o delu delovnega telesa za odobravanje investicij- 
skih vlaganj v skladu z 11. členom zakona o začasni prepovedi razpolaganja 
z delom družbenih sredstev za gradnjo in nakup določenih objektov in opreme 
v letu 1981; 

9. predlog programa dela Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slo- 
venije za leto 1982; 

10. predlog periodičnega delovnega načrta Družbenopolitičnega zbora 
Skupščine SR Slovenije za I. trimesečje 1982; 

11. osnutek zakona o temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja; 

12. predlog zakona o kritju obresti in drugih stroškov iz naslova zadolžitve 
Narodne banke Jugoslavije v tujini za zagotovitev likvidnosti Jugoslavije v 
plačilih s tujino; 

13. osnutek odloka o sprejetju sprememb in dopolnitev družbenega plana 
Jugoslavije za obdobje 1981—1985 in določitvi rokov za predložitev osnutka in 
predloga sprememb in dopolnitev tega plana Skupščini Socialistične federa- 
tivne republike Jugoslavije; 

14. predlog odloka o določitvi števila sodnikov Vrhovnega sodišča SR 
Slovenije; 

15. predlog odloka o določitvi števila namestnikov javnega tožilca SR 
Slovenije; 

16. volitve in imenovanja; 
17. predlogi in vprašanja delegatov. 
Predlaga kdo še kakšno spremembo ali dopolnitev dnevnega reda? (Ne.) 

To pomeni, da se s predlogom dnevnega reda strinjate. 
Ugotavljam, da je dnevni red sprejet. 
Družbenopolitični zbor daje stališča po 72. členu poslovnika Skupščine SR 

Slovenije in 19. členu poslovnika zbora k 2. in 3. točki dnevnega reda, to je 
k osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih raz- 
merjih in k predlogu za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah obrtnega 
zakona. Predsednik Zbora združenega dela in predsednica Zbora občin sta me 
z dopisi obvestila, da sta zbora obravnavala predlog resolucije o politiki izva- 
janja družbenega plana Socialistične republike Slovenije v letu 1982 in ga spre- 
jela v skladu s stališči Družbenopolitičnega zbora, V skladu s tem obvestilom 
in ustrezno določbo poslovnika Družbenopolitičnega zbora predlagam zboru, 
da sprejme v zvezi s tem naslednji sklep. 

Družbenopolitični zbor ugotavlja, da sta Zbor združenega dela in Zbor 
občin sprejela predlog resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR 
Slovenije v letu 1982 v skladu s stališči, ki jih je Družbenopolitični zbor spre- 
jel na podlagi 72. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije in 19. člena po- 
slovnika zbora na seji 25. decembra 1981. Kdor je za tak sklep, naj prosim 
dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev za- 
pisnikov 63. in 64. seje zbora. 
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Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev k osnutkoma zapisnikov? 
(Ne.) Dajem oba osnutka na glasovanje. 

Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor odobril zapisnika 63. in 64. 
seje zbora. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih razmerjih. 

Osnutek je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. V Skupščini SR 
Slovenije so ga obravnavali Odbor za družbenopolitični sistem našega zbora, 
Komisija za pravosodje, Komisija za volitve, imenovanja in administrativne 
zadeve in Zakonodajno-pravna komisija. 

Danes smo prejeli poročilo Zakonodajno-pravne komisije in predlog sta- 
lišč, ki naj bi jih zbor sprejel na podlagi 72. člena poslovnika Skupščine in 19. 
člena poslovnika zbora ter mnenja in stališča Sveta za družbenopolitični si- 
stem pri Predsedstvu Republiške konference Socialistične zveze. Predstavnica 
predlagatelja je tovarišica Marija Zupančič-Vičar, članica Izvršnega sveta in 
predsednica Republiškega komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora, ki 
ji dajem besedo. 

Marija Zupančič-Vičar: Tovarišica predsednica, tovarišice in 
tovariši delegati! Ko so zbori Skupščine SR Slovenije 1. 7. 1981. leta ob- 
ravnavali osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih 
razmerjih, so sprejeli sklep, da se sklepanje o osnutku zakona odloži in predla- 
gatelju naloži, naj pripravi dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev zakona. 
Pri tem naj zlasti predlagatelj opredeli temeljna načela za urejanje stano- 
vanjskih razmerij in pri tem v celoti upošteva samoupravne družbenoekonom- 
ske odnose, opredeljene v zakonu o stanovanjskem gospodarstvu, ki se nana- 
šajo na pridobitev stanovanjske pravice, dodelitev in uporabo stanovanja, 
sklenitev stanovanjskega razmerja in njegovo prenehanje ter zagotovi pre- 
vladujoč vpliv delavcev v samoupravnih organizacijah in skupnostih, ki zdru- 
žujejo sredstva za stanovanjsko graditev, pri razpolaganju s temi sredstvi in 
stanovanji v družbeni lastnini. 

Proučil naj bi tudi, ali je potrebno, da zakon opredeli pravico do vselitve 
kot posebno pravico, oceni naj, ali kaže zakonsko zaostrovati pogoje za prido- 
bitev in ohranjanje stanovanjske pravice, skladno z ustavno pravico vsakega 
občana do stanovanja, opredeli specifičnost upravičenj oseb pri uporabi pro- 
storov v domovih za ostarele. Zakon naj zagotovi enake temelje stanovanjskih 
razmerij ter pravno varnost imetnika stanovanjske pravice, pri tem pa omogoči, 
da samoupravne organizacije in skupnosti s svojimi akti urejajo specifične 
potrebe v okviru enotnega sistema in ustavno ter zakonsko zagotovljenih pravic 
Občanov. Ker se z osnutkom zakona predlagajo spremembe številnih določb 
veljavnega zakona, je bil sprejet sklep, naj predlagatelj pri nadaljnji izdelavi 
pripravi prečiščeno besedilo zakona, kar bo omogočalo delegatom, da lažje pro- 
učijo vsebino posameznih sprememb in dopolnitev zakona z vidika celotnega 
zakona. 

Ob upoštevanju razprav v zborih Skupščine SR Slovenije in v delovnih te- 
lesih Skupščine SR Slovenije je predlagatelj pripravil nov osnutek zakona v 
integralnem besedilu, v katerem je upošteval samoupravne družbenoekonom- 
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ske odnose, opredeljene v zakonu o stanovanjskem gospodarstvu in razčistil 
določena vprašanja v zvezi s pridobitvijo stanovanjske pravice, dodelitvijo 
stanovanj ter vprašanja v zvezi s prenehanjem stanovanjskega razmerja oseb, 
ki so se nastanile v domovih za ostarele z namenom stalnega bivanja. Pred- 
loženo besedilo osnutka ne zaostruje pogojev za pridobitev in ohranjanje sta- 
novanjske pravice in so vsi odnosi, ki izvirajo iz stanovanjske pravice, urejeni 
na samoupravni podlagi. Stanovanjska pravica temelji predvsem na tekočem in 
minulem delu, ima pa tudi pomembne značilnosti glede vzajemnosti in soli- 
darnosti. Stanovanjska pravica se pridobi le na stanovanju v družbeni last- 
nini. Na stanovanjih, ki so v osebni lasti, lahko pridobijo občani le pravico 
do uporabe stanovanja. Osnutek zakona zato razmejuje stanovanjsko pravico 
do uporabe stanovanja v zasebni lasti občana. 

Osnutek odpravlja nejasnosti v zvezi s pridobitvijo stanovanjske pravice, 
pravice do vselitve in nastankom stanovanjskega razmerja. Stanovanjsko pra- 
vico pridobi občan na stanovanju v družbeni lastnini na podlagi pravnomočne 
odločbe o dodelitvi stanovanja in ko podpiše izjavo, da bo uporabljal stano- 
vanje v družbeni lastnini v skladu s samoupravnimi in splošnimi akti skup- 
nosti stanovalcev. Pred vročitvijo odločbe o dodelitvi stanovanja vplača stano- 
dajalcu sredstva lastne udeležbe po predpisih o stanovanjskem gospodarstvu. 

Stanovanjsko razmerje med občanom, ki je pridobil stanovanjsko pravico 
na stanovanju na družbeni lastnini in stanodajalcem ter skupnostjo stanoval- 
cev nastane z dnem, ko se vseli v stanovanje. Pravico do uporabe stanovanja 
v družinski stanovanjski hiši oziroma na stanovanju kot posameznem delu 
stavbe v lasti občana pridobi občan na podlagi stanovanjske pogodbe, ki jo 
sklene z lastnikom. Stanovanjsko razmerje med občanom, ki je pridobil pra- 
vico do uporabe stanovanja v družinski stanovanjski hiši oziroma na stano- 
vanju kot posameznem delu stavbe v lasti občana, in lastnikom hiše oziroma 
stanovanja, nastane z dnem vselitve na podlagi stanovanjske pogodbe. 

Dosedanja določba, da se štejejo za uporabnike stanovanja tudi tisti, ki 
najmanj dve leti živijo z imetnikom stanovanjske pravice v ekonomski skup- 
nosti, je zaradi izigravanja te določbe v osnutku izpadla. Osnutek daje defi- 
nicijo, kdo se šteje za uporabnika stanovanja poleg imetnika stanovanjske 
pravice. Uporabniki stanovanja, ki so najmanj dve leti živeli z imetnikom sta- 
novanjske pravice preden je nehal uporabljati stanovanje, obdržijo pravico 
uporabljati stanovanje. To pa ne velja v primeru, če je bilo imetniku stano- 
vanjske pravice v skladu s samoupravnimi splošnimi akti stanodajalca dode- 
ljeno drugo primerno stanovanje zanj in za druge uporabnike in v primeru, če 
je imetnik stanovanjske pravice zgradil ali kupil družinsko stanovanjsko hišo 
ali stanovanje in se vanj vselil, če je to stanovanje primerno zanj in za upo- 
rabnike. 

Predlagatelj je v celoti upošteval pripombe delovnih teles Skupščine SR 
Slovenije, da se domovi za ostarele ne štejejo za stanovanje, ker se na teh 
prostorih ne more pridobiti stanovanjska pravica. Osnutek pa še določa, da 
stanodajalec lahko odpove stanovanjsko razmerje imetniku stanovanjske pra- 
vice, ki se je nastanil v domu za ostarele z namenom stalnega bivanja, glede 
na pripombe, da so ta stanovanja pogosto ostajala daljši čas prazna, ali pa so 
z njimi razpolagali svojci imetnika stanovanjske pravice in ne stanodajalec. 

V zvezi s stališčem zborov Skupščine SR Slovenije naj predlagatelj oceni, 
ali je potrebno problematiko prostorov, ki se uporabljajo za počitek ali oddih, 
urejati s tem zakonom in v primeru, da se pokaže potreba opredeliti kateri 
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prostori, ki se uporabljajo za počitek ali oddih, se štejejo za stanovanje, je 
predlagatelj poizkušal pripraviti analizo stanja na tem področju. Pri tem so se 
ob vprašanju, kdaj se prostori za počitek ali oddih štejejo za stanovanje, odprla 
še druga vprašanja, ki še niso ustrezno urejena v Socialistični republiki Slo- 
veniji, pa tudi vprašanja maksimuma lastninske pravice na prostorih za počitek 
ali oddih, kakor tudi vprašanje obsega lastninske pravice na stanovanjih. 

Predlagatelj ni uspel pripraviti celovitega pregleda stanja in bo mogoče 
pripraviti obširnejšo analizo o tem šele po obdelavi podatkov iz popisa pre- 
bivalstva v 1981. letu. Problematiko v zvezi s prostori, ki se uporabljajo za po- 
čitek ali oddih, bo predlagatelj, skupaj z zbranimi podatki, predložil v obrav- 
navo Repubiškemu svetu za vprašanja družbene ureditve in na podlagi stališč 
tega sveta dopolnil besedilo v predlogu zakona, ali predlagal, da se izda po- 
seben zakon. 

Nove so določbe o dodeljevanju stanovanj, ki opredeljujejo razpolagalno 
pravico glede družbenih stanovanj. Izveden je koncept, da so delavci dolžni 
sprejeti splošni akt o dodelitvi stanovanj v družbeni lastnini, s katerim določijo 
zlasti osnove in merila za prednostni vrstni red, po katerem se dodeljujejo 
Stanovanja. Zoper prednostni vrstni red lahko vloži ugovor vsak, kdor meni, 
da je kršen njegov interes. Na ta način se bodo sporni primeri reševali že pred 
izdajo odločbe o dodelitvi stanovanja. 

V poglavju o dodeljevanju stanovanj so tudi določbe o pravicah začasne 
uporabe stanovanja, ki ga pridobijo nosilci družbenih funkcij in osebe, ki 
opravljajo službeno dolžnost oziroma dela v hiši, v kateri je stanovanje. Na 
teh prostorih se ne pridobi stanovanjska pravica. 

Tudi določbe o prenehanju stanovanjske pravice temeljijo na stališču, da 
stanovanjska pravica izhaja iz pravice dela z družbenimi sredstvi ter iz vza- 
jemnosti in solidarnosti. Zato lahko stanodajalec imetniku stanovanjske pra- 
vice odpove stanovanjsko razmerje le ob pogojih, ki jih določa zakon. Zakon 
obravnava imetnika stanovanjske pravice kot neposrednega upravljalca v sta- 
novanjski hiši v družbeni lastnini. Zato se mu stanovanjsko razmerje lahko 
odpove, če uporablja stanovanje v nasprotju s samoupravnimi splošnimi akti 
stanovanjske skupnosti. Ce je dobil imetnik stanovanjske pravice stanovanje od 
organizacije združenega dela kot stanodajalca in mu preneha delovno razmerje 
v tej organizaciji združenega dela po lastni izjavi ali zaradi obsodbe na kaznivo 
dejanje, mu stanodajalec ne more odpovedati stanovanjskega razmerja, če je do- 
polnil 10 let delovne dobe ali krajšo delovno dobo, določeno s samoupravnim 
splošnim aktom stanodajalca. 

Predlagatelj je pri tem določbi upošteval mnenje Ustavnega sodišča SR 
Slovenije, da pomeni vezanje stanovanjske pravice na določeno delovno dobo 
delavca pri stanodajalcu odvisnost delavca od konkretne organizacije zdru- 
ženega dela, s čimer se odpira vprašanje posega v ustavno zagotovljeno pravico 
do svobodne izbire zaposlitve. 

Določbe o podstanovalskih razmerjih so bistveno dopolnjene. Podstano- 
valsko razmerje se lahko sklene samo za posamezne stanovanjske prostore, pri 
čemer mora imetnik stanovanjske pravice podstanovalcu zagotoviti ustrezne 
higienske in druge življenjske pogoje. Za sklenitev podstanovalske pogodbe 
mora imetnik stanovanjske pravice pridobiti soglasje stanodajalca. Občinske 
skupščine so dolžne z odlokom predpisati način in pogoje za oddajanje stano- 
vanjskih prostorov v podnajem. 
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Ob razpravi o novem onutku zakona v delovnih telesih Skupščine SR Slo- 
venije meni predlagatelj, da bo večino pripomb lahko ustrezno vključil v 
predlog zakona. V razpravah pa je bilo izraženo mnenje, da je potrebno do- 
polniti določbo, ki opredeljuje pravico stanodajalca, da lahko odpove stano- 
vanjsko razmerje imetniku stanovanjske pravice, ki se je nastanil v domu za 
ostarele z namenom stalnega bivanja. Po nekaterih predlogih naj bi to dejstvo 
ugotovil organ, pristojen za socialno skrbstvo, v soglasju z imetnikom stano- 
vanjske pravice. Predlagano je tudi bilo, naj bi imetniku stanovanjske pravice, 
ki se je tej pravici odpovedal in se preselil v dom za ostarele, bilo omogočeno, 
da lahko zapusti dom za ostarele in ponovno pridobi stanovanjsko pravico, in 
sicer tako, da ga samoupravna stanovanjska skupnost uvrsti na prednostni 
vrstni red upravičencev stanovanj, ki so zgrajena s pomočjo sredstev za soli- 
darnostno graditev stanovanj. Te predloge bo predlagatelj proučil in ustrezno 
vključil v predlog zakona. 

Odbori so razpravljali tudi o predlogu Skupnosti socialnega varstva SR 
Slovenije, da bi bilo smotrno v stanovanjskih hišah — v blokih — nameniti 
hišniška stanovanja, pa tudi druga stanovanja ter skupne prostore in druge 
še ne izrabljene prostore za vzgojno-varstvene namene, kar naj se izrazi v za- 
konu. V odborih je prevladovalo stališče, da je treba to vprašanje reševati s 
samoupravnim sporazumevanjem in družbenim dogovarjanjem, zlasti v procesu 
družbenega planiranja. Tudi to vprašanje bo predlagatelj ponovno proučil s tem, 
da pa ne bi bilo kršeno načelno izhodišče, da je v primerih, ko se stanovanja 
trajno preurejajo za te namene, potrebno ta stanovanja nadomestiti z drugimi 
stanovanji. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga, da sprejmete osnutek zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih razmerjih, skupaj s pri- 
pombami in predlogi delovnih teles ter pripombami in predlogi iz današnje 
razprave. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Zeli besedo predstavnik Odbora za druž- 
benopolitični sistem? (Ne.) Želijo besedo predstavniki komisij? (Ne.) 

Preden začnemo z razpravo, predlagam, da oblikujemo skupino delegatov, 
ki bi dopolnila oziroma popravila pripravljeno besedilo stališč Družbenopoli- 
tičnega zbora k osnutku tega zakona v sestavi: Ludvik Golob, Emil Šuštar in 
Vito Habjan. Se strinjate s to skupino delegatov? (Da.) Zeli še kdo sodelo- 
vati? (Ne.) 

Začenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Ivan Godec. 

Ivan Godec: Rad bi dal nekaj predlogov. Upam, da ne bom preveč 
ponavljal tistega, kar je že navedeno v poročilih posameznih odborov in ko- 
misij. Ne vem, če sem uspel narediti dobro selekcijo predlogov v tem razme- 
roma kratkem času. 

Najprej pripomba k 32. členu, ki je sicer omenjena v poročilu. Gre namreč 
za vprašanje odnosa skupnosti stanovalcev in hišnega sveta in kako naj zakon 
opredeljuje odnos stanovalcev do teh dveh organov. Mislim, da je v poročilu 
enega izmed odborov pravilno ugotovljeno, da je skupnost stanovalcev tista, 
ki naj ureja to vprašanje in je torej hišni svet le izvršilni organ skupnosti 
stanovalcev. 
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Hkrati menim, da bi bilo treba proučiti celoten osnutek, če na kakšnem me- 
stu še ni dovolj razjasnjen odnos skupnosti stanovalcev in hišnega sveta. So- 
glašam s pripombo, da je v 32. členu hišni svet nepravilno naveden. 

K 40. členu. Pripombo ne dajem k besedilu 40. člena, tudi zaradi tega ne, 
ker je skupna ugotovitev, da stanovanja mladih družin in zapleti, ki so nastali 
v zvezi s tem, niso predmet osnutka tega zakona. 

Gre za solidarnostna stanovanja. Zato mislim, da bi kazalo, da povem 
svoje stališče o tem vprašanju. Skupna stališča družbenopolitičnih organizacij 
so taka, da ne moremo tega vprašanja reševati v -tem osnutku. V stališčih So- 
cialistične zveze je navedeno naslednje: »Glede problematike pridobivanja sta- 
novanj mladih družin svet meni, da teh vprašanj ni mogoče reševati v okviru 
zakona o stanovanjskih razmerjih in predloga, naj bi to problematiko reševale 
stanovanjske skupnosti skupaj z delovnimi organizacijami oziroma skupnostmi 
s tem, da bi določile tudi roke za njihovo rešitev«. 

Podobno ugotavljamo tudi v pripravljenih stališčih Družbenopolitičnega 
zbora v 4. točki, kjer se besedilo konča takole: »Na kakšen način in v kakšnem 
roku bo moč rešiti stanovanjske probleme teh družin?«. V pogovoru s pred- 
stavniki Sodišča združenega dela SR Slovenije so bili navedeni nekateri po- 
datki, čeprav nisem povsem gotov, da so točni, da je sedaj teh stanovanj 
v Sloveniji približno 4000 in da je od teh 4000 že 100 primerov na sodiščih. 
Torej, če ti podatki držijo, potem je očitno, da se stanovanjske skupnosti sku- 
paj z delovnimi organizacijami doslej niso uspele dogovoriti za način reševa- 
nja tega vprašanja. Sle so v tožbe, ker so njihovi organi dodeljevali ta sta- 
novanja mladim družinam. Tožijo mlado družino in organizacijo združenega 
dela, ki je dala jamstvo za to, da bo po petih letih rešila vprašanje bodočega 
stanovanja te mlade družine. Menim, da je formulacija, da naj se stanovanj- 
ske skupnosti skupno z organizacijami združenega dela in drugimi skupnost- 
mi sporazumejo in tudi določijo rok, premalo obvezujoča. 

Ce o tem ne moremo ničesar reči, potem seveda nimam nobenega dodat- 
nega predloga. Mislim pa, da zadnji stavek stališča, v kakšnem roku bo mogo- 
če rešiti stanovanjske probleme teh družin, v bistvu he razrešuje problema. V 
bistvu ga le ugotavlja v tisti fazi, v kateri smo se znašli ta trenutek oziroma bi 
se znašli v naslednjih mesecih, zlasti še v naslednjih letih, ko se bo število teh 
tožb, če bomo ostali pri tem, še dodatno povečalo. 

Zveza sindikatov Slovenije je v tem pogovoru s Sodiščem združenega dela 
SR Slovenije bila mnenja, da niti ena niti druga skrajnost nista sprejemljivi. 
To se pravi, da poenostavljeno rečemo, da ni mogoče postaviti družino na ce- 
sto oziroma jo v skladu z zakonom preseliti v takšne in takšne prostore, niti 
druga skrajnost, da se legalizira stanje in da te družine ostanejo v stano- 
vanjih, ki so jih zasedle. Na nek način bi bilo treba pogodbe, ki so bile podpi- 
sane ob vselitvi v ta stanovanja, vendarle spoštovati in doseči, da bi mlada 
družina le na nek način prispevala najustreznejši delež za bodočo stanovanjsko 
graditev, prav tako pa naj bi tudi organizacije združenega dela kar najbolj 
spoštovale jamstvene pogodbe, ki so jih takrat podpisovale. 

Naslednja pripomba je k 52. členu. Tudi ta je v enem izmed poročil od- 
borov že delno upoštevana. V poročilu je navedeno, da predlagajo, da se upo- 
števa predlog Javnega tožilstva SR Slovenije, da se 4. točka 52. člena črta. Vse- 
bina tega člena je ta, da na račun vzdrževalca stanovanja lahko stanovalec tudi 
sam popravi stanovanje takrat, kadar ni bil spoštovan primeren rok in je so- 
dišče že o tem odločilo in takrat, kadar je to nujno. Mislim, da je dober 



540 Družbenopolitični zbor 

predlog, da se 4. točka črta, ker bi v primeru, da bi ostala v osnutku zakona, 
lahko prišlo do nepravilnosti pri vzdrževanju stanovanj oziroma pri zbira- 
nju stanarin, ker bi po 2. in 3. točki lahko prišlo do pogostejših pojavov po- 
pravljanja na lastno pobudo oziroma do postopkov, ki so predvideni v zvezi 
s tem in tudi do odbijanja zneskov od višine računov za stanarino, ki jo je 
stanovalec obvezen plačevati. 

Ob tem bi pa še tudi dodatno opozoril na problem, če se 4. točka črta. Nam- 
reč, mi ne gremo z dvigom višine stanarine v skladu s ceno popravil oziroma 
ceno gradbenih in drugih obrtnih cen. Zato nastaja novo nesorazmerje med 
veljavnimi akti skupnosti, ki predvidevajo taka in taka popravila in pravico 
stanovalcev do takih in takih popravil. Torej, po pravilnikih ima stanovalec 
za gotovo pravico do posameznega popravila. Tak primer je denimo bojler. Za 
tako popravilo pa ni dovolj sredstev, ker so stanarine premajhne. Če torej 
pustimo tako določbo v 4. točki, še vedno obstaja nevarnost, da s tem preveč 
posegamo v odločanje tistih, ki morajo vendarle širše presojati o vseh popra- 
vilih v določenem okolju. Odločanje le posameznega stanovalca, po mojem 
mnenju, ne kaže tako odločno uveljavljati. 

Naslednja pripomba se nanaša na prvi odstavek 61. člena. Osebi, ki je pri- 
dobila pravico do začasne uporabe stanovanja v drugem kraju po 38. členu te- 
ga zakona, preneha ta pravica, ko preneha opravljati družbeno funkcijo. Gre za 
tiste, ki se po nadalnji določbi v 38. členu prisilno izselijo in jim ne pripadajo 
niti najnujnejši prostori. Vprašujem, zakaj je v zakonu potrebna takšna dik- 
cija. Mislim, da je zelo malo verjetna in ni pravih razlogov, da bi morali ta 
stavek tako zapisati. Gre praviloma za določeno kadrovsko politiko in so dogo- 
vori o tako imenovanih družbenih stanovanjih že rešili to vprašanje. Ne vem 
za prisilne izselitve. 

Naslednja pripomba se nanaša na 69. člen. Ta določa, naj imetnik stano- 
vanjske pravice pridobi soglasje stanodajalca, če hoče vzpostaviti novo podsta- 
novalsko razmerje. V enem izmed poročil je navedeno, naj se varianta ne 
upošteva. Mislim, da je dobro, da imetnik stanovanjske pravice to soglasje 
pridobi in da je potrebna take vrste družbena kontrola pri vzpostavljanju 
novih razmerij. 

Se dve majhni pripombi. Obe sta, po mojem mnenju, bolj redakcijske na- 
rave. V 42. členu je v četrti vrsti besedilo »od poteka roka«; očitno je pravilno 
»do poteka roka«. Pride namreč do prav zanimive ugotovitve, če bi veljalo ta- 
ko, kot piše v tem osnutku. 

Pripomba k 57. členu je bolj vprašanje. Navedeno je: »Stanodajalec odpo- 
ve stanovanjsko razmerje, če so ifaetnik stanovanjske pravice in uporabniki 
stanovanja nehali uporabljati stanovanje in brez presledka ...«; navedeno je 
tudi: »ne glede na to, ali so bili takrat v državi ali v tujini, ali če je stanovanje 
v celoti oddano podstanovalcem ...«. V tem primeru se torej odpove stano- 
vanje. 

V točki 2. je navedeno, da iz razlogov prvega odstavka 3. člena stano- 
vanjsko razmerje ne preneha. V 3. točki je naveden takle primer: »Če imet- 
nik stanovanjske pravice v skladu s samoupravnim splošnim aktom stanoda- 
jalca odda v uporabo prazno ali delno opremljeno stanovanje drugemu za čas, 
dokler stanovanje sam ne uporablja.« Zdi se mi, da sta si 1. in 3. točka v na- 
sprotju. Morda se motim. 

Podpiram pa predlog stališč, ki so bila pripravljena za današnjo seio 
zbora. 
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Predsednica Tina. Tomljei Hvala lepa. Kdo se želi razpravljati. Be- 
sedo ima tovariš Vili Vindiš. 

Vili Vindiš: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Predsedstvo Republiške konference Zveze socialistične mladine je na svoji 22. 
seji, dne 22. januarja 1982, obravnavalo osnutek zakona o spremembah in do- 
polnitvah zakona o stanovanjskih razmerjih. V razpravi o posameznih členih 
pa so bile dane na seji naslednje pripombe. 

K 4. členu: Vprašanje statusa vikendov se rešuje že predolgo. Zato Pred- 
sedstvo mladine zahteva takojšnjo analizo stanja, saj podatki po občinah ob- 
stajajo. Kolikor pa se bo pokazalo, da je to reševanje prepočasno, predlagamo, 
da se 4. točka 3. člena črta ter uredi s posebnim predpisom ali podobnim 
aktom. 

K 5. členu: V zvezi z opredelitvijo, koga šteti za uporabnika stanovanja, 
predlagamo, da se črtajo: »stari starši, bratje in sestre«, ker menimo, da je ne- 
smotrno razširjati krog upravičencev stanovanjske pravice. 

K 17. členu: V četrtem odstavku tega člena ni razvidno, kdo naj zakoncu, 
ki se mora izseliti iz stanovanja, preskrbi najpotrebnejše prostore. 

K 58. členu: Opozarjamo na pojem kreditne pogodbe. Opredeljeno je, kdaj 
mora posojilojemalec oziroma imetnik stanovanjske pravice porabiti posojilo 
za nakup materiala, plačilo storitev in vračilo posojila, ne pa tudi rok, do kdaj 
mora hišo zgraditi oziroma se vanjo vseliti. 

K 60. členu: Predsedstvo Republiške konference Zveze socialistične mla- 
dine ima naslednje pripombe. Strinjamo se, da je v 60. členu načelna izpe- 
ljava stanovanjske pravice pravilno vezana na pravice, ki izhajajo iz dela, pa 
moramo, kakor se v zgodovini pogosto dogaja, zaradi konkretnih, torej ne 
načelnih razlogov, povedati nekaj naših pomislekov. Kakorkoli je res, da na 
določeni stopnji družbenega razvoja in z njo povezani stopnji zavesti delovnih 
ljudi ne moremo živeti v iluzijah, da lahko odnos reguliramo zgolj z dolo- 
čeno odgovornostjo, ki ne vsebuje prisile oziroma restrikcije, pa je res tudi to, 
da bi moral naš samoupravni socialistični razvoj vendarle posegati v to smer. 
Toda, ali je to res tako? Ali krepimo z delom subjektivnih sil, z razvojem so- 
cialističnih samoupravnih odnosov in posebej delegatskega sistema tiste druž- 
bene pogoje, ki omogočajo in uveljavljajo zavestno samodisciplino? Najnovejši 
zakonski osnutki znotraj takoimenovane delovne zakonodaje nas prepričujejo v 
nasprotno. Namesto zastavitve dolgotrajne akcije, ki vključuje neposredno 
in kontinuirano delo vseh socialističnih organiziranih sil, kar bi imelo tudi 
dolgoročne rezultate, se odločamo zaradi sedanje ekonomske situacije, pa tudi 
zaradi situacije, v kateri socialistični samoupravni odnosi bolj ali manj stag- 
nirajo, za paket restriktivnih posegov, ki naj bi izboljšali disciplino v materi- 
alni proizvodnji. S tem se odločamo za nekaj, kar se je v zgodovini že izkaza- 
lo za najmanj učinkovito sredstvo v smislu povečanja produktivnosti dela, še 
manj pa bo učinkovito in usklajeno s socialistično naravo naših samoupravnih 
odnosov na sedanji stopnji družbenega razvoja. Kar je še pomembnejše, odlo- 
čamo se za tako metodo boja, ki v bistvu ustvarja iluzijo, da so širši družbeni 
vzroki, ki povzročajo vse oblike dezorganizacije, nespoštovanja sprejetih ob- 
veznosti, nesamoupravnega ravnanja, majhne delovne discipline in tako dalje, 
odpravljati s preprostim zakonskim ukrepom. 

60. člen osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanj- 
skih razmerjih temu sledi. Toda posledično deluje bistveno bolj dramatično 
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kot pa je zgolj izguba lastnosti delavca v združenem delu. Kajti deluje na živ- 
ljenjske pogoje družine, če seveda ne pristajamo na nasprotje med 60. in 5. 
členom, iž katerega bi izhajalo, da sme družina ostati v stanovanju, saj so 
po 5. členu družinski člani uporabniki stanovanja. Deluje seveda uničujoče 
tudi na tistega, ki je storil težji disciplinski prekršek, kajti ob sedanji druž- 
benoekonomski situaciji je pridobitev stanovanjske pravice kot prvo in najpo- 
membnejše eksistenčno vprašanje rešljivo v daljšem časovnem obdobju in ob 
vedno večjih materialnih obremenitvah. 

Končno, 60. člen uvaja pomembno razliko med tistimi, ki so lastniki sta- 
novanj, in tistimi, ki uporabljajo družbena stanovanja. Jasno je, da izvajanje 
60. člena osnutka tega zakona potegne za sabo povečanje individualne grad- 
nje in pridobivanje privatnih stanovanj. Zato menimo, da je treba zaradi na- 
štetih družbenih okoliščin, zaradi nasprotij, v katere zapada in pa zaradi tega 
ker je izvajanje tega člena družbeno vprašljivo, črtati tisti del 60. člena osnutka 
zakona, ki določa, da je odpoved stanovanjskega razmerja vezana na hujše 
kršitve delovnih obveznosti, ki imajo za posledico izgubo lastnosti delavca v 
združenem delu. 

(Predsedstvo je tudi ugotovilo, da osnutek zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o stanovanjskih razmerjih ne rešuje temeljnega problema, ki 
je v tem, da je v SR Sloveniji veliko stanovanj nezadostno zasedenih. V Ljub- 
ljani so namreč šest, sedem ali celo osemsobna stanovanja, v katerih stanujeta 
le dva ali morda trije stanovalci, na drugi strani pa številni mladi delavci z 
družinami, študentje in tako dalje nimajo dejansko kje živeti. 

Predlagamo, da se v zvezi s tem uveljavi evidenca določenega maksimuma 
stanovanjske površine na osebo v stanovanjih, ki so v družbeni lasti in tako 
zagotovi izkoristek stanovanjske površine. Enako velja v občinah, ko se bodo 
določali pogoji za oddajo bivalnih prostorov podnajemnikom. To je treba storiti 
tako, da bomo stimulirali stanodajalce, kajti napačno je predvidevati, da se bo 
z zaostrovanjem teh pogojev rešil položaj podnajemnikov. Prej narobe! 

Na koncu bi omenil še to, da se strinjam s predlogom stališč, ki so pred- 
ložena Družbenopolitičnemu zboru. 

Predsednica Tina Tomlje: Kdo še želi razpravljati? Besedo ima 
tovarišica Antonija Zatler iz skupnosti socialnega varstva Slovenije. 

Antonija Zatler: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Ze v uvodnem poročilu predlagatelja zakona je bilo omenjeno, da je v 
postopku sprejemanja tega zakona sprejela tudi skupščina Skupnosti social- 
nega varstva Slovenije svoja stališča. Glede na opredelitev do načelnih in kon- 
kretnih pripomb bi dala le načelne pripombe in opozorila ta zbor, da je skup- 
ščina Skupnosti socialnega varstva kot zbor sprejela stališče, da se strinja s 
sprejemom zakona ob upoštevanju teh pripomb. To sporočilo je bilo posredo- 
vano Skupščini SR Slovenije. Ugotavljam pa, da ga ni med gradivom. Zato 
bom prebrala le načelne pripombe. 

Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije je na 21. seji, dne 12. 
januarja 1982 sprejela osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o stanovanjskih razmerjih z naslednjimi dopolnitvami in spremembami: 

Načelne pripombe. Splošni in posebni socialni zavodi naj bi bili v zakonu 
opredeljeni kot stanovanja posebne vrste. Ta pripomba temelji na naslednjih 
ugotovitvah: Zakon o stanovanjskem gospodarstvu (Uradni list SRS, št. 3/81) 
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v 37. členu določa, da se za graditev domov upokojencev uporabljajo tudi 
sredstva solidarnosti. V 100. členu pa zakon določa, da se za obračun amorti- 
zacije za bivalne prostore v domovih upokojencev uporabljajo določbe tega 
zakona. Iz določb zakona o stanovanjskem gospodarstvu tudi izhaja, da so bili 
splošni socialni zavodi in domovi upokojencev pojmovani kot stanovanjski pro- 
stori. n/ * v 

Sredstva za gradnjo domov upokojencev v višini 70 /o so bila zagotovlje- 
na iz stanovanjskih sredstev slovenskih upokojencev, ki so se na občinskih 
konferencah delegatov v Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
odločali, da svoja stanovanjska sredstva namenjajo za graditev teh domov 
in s tem rešujejo stanovanjska vprašanja. Oskrbovanci, ki se odločajo za bi- 
vanje v domu upokojencev, se kar v 95% primerov ne vračajo v svoja stano- 
vanja, na katerih imajo sicer stanovanjsko pravico. To pomeni, da oskrbovanci 
v domu upokojencev dejansko stanujejo in bi lahko pridobili stanovanjsko 
pravico v domu, in sicer za sobo, v kateri stanujejo in pravico do uporabe 
skupnih prostorov v domu, sanitarij, hodnikov, jedilnice, klubskih prostorov 
in drugih prostorov. 

Stanovalci v domovih upokojencev v primeru, da so domovi stanovanja 
posebne vrste, bi imeli pravico do subvencije k stanarini ob pogoju, da so to 
subvencijo prejemali za bivanje v svojem prejšnjem stanovanju. 

Rešitev, ki je navedena v 62. členu osnutka zakona, ne rešuje vprašanja, 
kje bo imel oskrbovanec zagotovljeno stanovanjsko pravico, če se tej pravici 
odpove in odide v dom upokojencev. Po določbi 4. člena pa v domu upokojen- 
cev ne pridobi pravice do trajne uporabe stanovanja. 

Na osnovi predhodne utemeljitve pa je potrebno uskladiti določbe 4., 19. 
in 62. člena osnutka zakona. 

Zakon naj bi tudi omogočil spreminjanje stanovanjskih in skupnih pro- 
storov za širšo družbeno namembnost, ki bi jo določili sami stanovalci, in sicer 
brez obveznosti pridobitve novih stanovanjskih prostorov. Navedena rešitev bi 
omogočila spreminjanje stanovanj in skupnih prostorov v prostore za potrebe 
vzgojno-varstvene dejavnosti, za športne in kulturne namene, za družabna 
srečanja stanovalcev in tako dalje, če tega sicer ni mogoče obravnavati na enak 
način, kot če gre za preureditev poslovnih prostorov. Sprememba namembno- 
sti stanovanjskih in drugih prostorov za širši družbeni namen bi namreč po- 
menila kvalitetno izboljšanje in širšo uporabnost sedanjih stanovanjskih in 
skupnih prostorov. . 

Te pripombe so bile že obrazložene, vendar se bo sprejemanje stalisc do ten 
naših pripomb verjetno še nadaljevalo. Hvala lepa. 

Predsednica Tina T o m 1 j e : Morda bi bilo treba posebej opozoriti na 
določeno dejstvo, ne glede na to, ali bi kaj bistveno dopolnjevali stališča zbo- 
ra k osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih 
razmerjih. Najbrž bi bilo treba ob vsem tem pomisliti na to, da ko smo pred 
nekaj leti začeli stanovanjsko reformo in ko se je ta razprava začela, zlasti v 
okviru Zveze komunistov, so bila izdelana posebna gradiva, na osnovi česar je 
bil najprej sprejet zakon o stanovanjskem gospodarstvu. Eno izmed pomem- 
bnih političnih izhodišč, ki smo ga mogli le deloma realizirati, je bilo, da bi 
kar najbolj zmanjševali statusne in družbenoekonomske razlike med imetniki 
stanovanjske pravice in etažnim lastnikom. Če rečem »etažni lastnik«, seve- 
da mislim tudi na lastnika stanovanjske hiše, preprosto zaradi tega, ker je bilo 
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mnenje, da se družbenoekonomski odnosi teh dveh državljanov v razmerju do 
stanovanja, ki ga uporabljajo, tako bistveno ne razlikujejo. Glede na pomen 
kreditiranja stanovanjske graditve, politike najemnin in naših družbenih te- 
ženj, da bi vendarle več stanovanj gradili na družbeno organiziran način, je 
bila ves čas tendenca, da bi gradili več družbenih stanovanj. Zato je bilo naj- 
brž postavljeno to izhodišče. 

To politično idejo smo deloma vključili v zakonodajo. Deloma je to dose- 
ženo s tem, da tudi imetniki stanovanjske pravice dobijo to pravico ob tem, 
da prispevajo k temu svoj materialni delež. Kolikor se računa, čeprav stališ- 
ča niso povsem enotna, je etažni lastnik v materialnem smislu bolj obreme- 
njen, ker vsaj v začetnih letih prevzame veliko materiano breme, saj plačuje 
materialna sredstva, da lahko pridobi etažno lastnino. Seveda se potem to 
breme z leti glede na družbenoekonomska gibanja nekoliko ublaži. 

Po drugi strani pa smo z zakonom o stanovanjskem gospodarstvu hoteli 
tudi to, da bi se čim hitreje približevali tako imenovani ekonomski stanarini. 
Če bi lahko hitreje uveljavljali ekonomske stanarine, kot se nam dogaja in 
če bi svojo vlogo v družbenoekonomskem smislu opravil tudi polog, ki ga bo 
moral dati imetnik stanovanjske pravice zato, da bo lahko pridobil to pravico, 
se seveda pri zakonu, ki ureja statusna vprašanja stanovalcev, tako kot je 
opozoril tovariš Vindiš v zvezi s 60. členom, dogaja to, da določena statusna 
vprašanja bolj zaostrujemo pri imetnikih stanovanjske pravice kakor pri etaž- 
nih lastnikih. 

Opozorim naj še na režim posebnega prenehanja stanovanjske pravice 
upokojenih ljudi. Menim, da če bo zakon uredil glede na določbo 62. člena, 
vendarle na nek drug način, bo prenehanje stanovanjske pravice zopet ustvar- 
jena razlika med imetnikom stanovanjske pravice in etažnim lastnikom. 

Tudi vse razprave glede značaja stanovanjskih prostorov, ki služijo za 
oddih, se kolikor so težnje urediti to vprašanje v zakonu o stanovanjskih raz- 
merjih, zopet vrtijo le okoli državljanov, ki so imetniki stanovanjske pravice. 
Težje je potem seveda vse to statusno urediti pri etažnem lastniku ali lastniku 
stanovanjske hiše. 

Zato bi v svoji razpravi predvsem dala pobudo, da bi se morali pri izde- 
lavi predloga zakona postaviti na izhodišče, da smo vendarle pri kodifikaciji 
težili k odpravi statusne družbenoekonomske razlike med etažnim lastnikom 
in imetnikom stanovanjske pravice, in sicer na vseh področjih, kjer poskuša- 
mo z določeno radikalizacijo, ki pa se nanaša le na imetnika stanovanjske 
pravice. Mislim, da ta razlika ni povsem upravičena, zlasti pa postavlja v 
nekoliko različen položaj državljana glede njegovih ustavnih in drugih 
pravic tudi na tem področju, in sicer v tem smislu, da se nekako ostreje ob- 
ravnavajo ta vprašanja takrat, kadar je človek pridobil družbeno stanovanje 
in kadar je lastnik določene stanovanjske enote. 

Kdo želi še naprej razpravljati? (Nihče.) Prosim skupino delegatov, da, 
upoštevajoč razpravo na zboru in pripravljena stališča poskusi oblikovati mo- 
rebitne spremembe in dopolnitve stališč. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o spremembah in dopolnitvah obrtnega zakona. 

Predlog za izdajo zakona je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
Obravnavala pa sta ga Odbor za družbenoekonomske odnose in Zakonodajno- 
pravna komisija. Prejeli smo poročilo Zakonodajno-pravne komisije, ugotovit- 



65. seja 545 

ve in stališča Izvršnega odbora Predsedstva Republiške konference Sociali- 
stične zveze in predlog stališč, ki naj bi jih zbor sprejel po 72. členu poslov- 
nika Skupščine SR Slovenije in 19. členu poslovnika zbora. 

Predstavnik predlagatelja je tovariš Ivan Kogovšek, republiški svetovalec 
v Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije, ki mu dajem besedo. 

Ivan Kogovšek: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Dovolite mi, da pred razpravo o predlogu za izdajo zakona o spremembah 
in dopolnitvah obrtnega zakona opozorim na nekatera vprašanja, ki so nare- 
kovala pripravo tega predloga. 

Na začetku bi rad poudaril, da pri spremembah tega zakona ne gre za ni- 
kakršna odstopanja od temeljnih družbenopolitičnih opredelitev do samostoj- 
nega osebnega dela in uveljavjenih sistemskih rešitev, ampak za nekatere do- 
polnitve, na katere je opozorila praksa pri izvajanju obrtnega zakona, in sicer 
z namenom, da se dosledneje izpeljejo načela ustave in zakona o združenem 
delu. S tem predlogom pravzaprav pričenjamo razpravo o nekaterih vsebinskih 
spremembah zakona, in sicer na osnovi ocene stanja in v okviru pretežnega 
dela delegatskih pobud. V okviru današnjih opredelitev zbora bomo ob pripra- 
vi zakonskega osnutka pripravili podrobnejše utemeljitve za predlagane re- 
šitve. Za spremembe in dopolnitve obratnega zakona so dali pobudo delegaci- 
ja za Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije s področja obrti in podob- 
nih dejavnosti 1. okoliša novembra meseca 1980. leta, Zveza obrtnih združenj 
Slovenije oktobra meseca 1980. leta, Komite za družbeno planiranje in druž- 
beni razvoj Skupščine občine Domžale marca meseca 1981. leta ter republiški 
komite za tržišče in splošne gospodarske zadeve septembra meseca 1981. leta. 

Spremembe nekaterih določb o pogodbenih organizacijah združenega de- 
la pa predlagamo zato, da bi omogočili dosednejše uveljavljanje ustavnih 
načel, ki se nanašajo na družbenoekonomski položaj poslovodje in delavcev in 
na delitev dohodka v teh organizacijah. 

V predlogu za izdajo zakona so predlagane rešitve, po katerih bi obrtnik 
oziroma nosilec samostojnega osebnega dela lahko opravljal več dejavnosti. 
To bi v praksi omogočilo opravljanje dveh sorodnih dejavnosti, skladno s po- 
trebami uporabnikov za opravljanje ene dejavnosti v letni sezoni in druge 
v zimski in podobno. Ob tem seveda ostaja ureditev, po kateri mora nosilec 
samostojnega osebnega dela izpolnjevati predpisane pogoje za vsako od teh 
dejavnosti, ki jih želi opravljati. 

Predlog nadalje odpira možnosti za širše zaposlovanje delavcev v dejav- 
nostih, za katere občinske skupščine menijo, da so deficitarne oziroma da je v 
okviru skupno dogovorjenih kriterijev smotrno tako povečanje števila delav- 
cev, predvsem kadar se oceni, da bi to vplivalo na povečanje zmogljivosti de- 
ficitarnih dejavnosti, na povečanje izvoza proizvodov in storitev v kooperaciji 
z združenim delom, kadar gre za odpiranje delovnih mest za zaposlitev mladi- 
ne, kvalificiranih delavcev in delavcev povratnikov z dela v tujini, kadar bi 
šlo za ustanavljanje pogodbenih organizacij in podobno.' S to delno razširitvijo 
možnosti za zaposlovanje večjega števila delavcev v obratovalnicah samostoj- 
nih obrtnikov bi se ob sočasni ureditvi drugih pogojev širil krog potencialnih 
kandidatov za prehod take obratovalnice v pogodbeno organizacijo združenega 
dela. 
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Tovarišice in tovariši delegati! Dovolite mi, da ob tem opozorim na neka- 
tera pomembna vprašanja, ki so vzbudila posebno pozornost v dosedanjih 
razpravah. 

K 1. tezi, ki navaja razširjenje možnosti opravljanja tesarskih in žagarskih 
storitev, to je razrez lesa tudi za potrebe organizacij združenega dela, je bila 
izražena zaskrbljenost in s tem nasprotovanje, zlasti s strani splošnih združenj 
lesarstva, celuloze, papirne in papirnopredelovalne industrije ter gozdarstva. 
Zaradi tega je Republiški komite za energetiko, industrijo in gradbeništvo za 
25. januar 1982. leta sklical ponovno sejo tega komiteja kot kolegialnega or- 
gana, da bi skupaj z omenjenim splošnim združenjem ter splošnim združenjem 
drobnega gospodarstva, Zadružno zvezo Slovenije in SIS za gozdarstvo, ka- 
terih predstavniki so bili tudi navzoči na tej seji, uskladili stališča na področju 
predlagane zakonske ureditve pri opravljanju žagarskih storitev za organiza- 
cije združenega dela. 

Na seji so omenjeni predstavniki svoje nasprotovanje glede spremembe 
zakona na tem področju ponovno utemeljili, predvsem z opozorili, da je po- 
trebno porabo lesa in lesnih ostankov, kot tudi zaradi zahtevnih planskih na- 
log, skrajno racionalizirati, hkrati pa tudi storiti maksimalne družbene napore, 
da bi nedovoljeni porast porabe lesa kar najbolj omejili. Predlagatelj zakon- 
skih sprememb je v tej razpravi s to argumentacijo splošnih združenj sogla- 
šal, vendar je ponovno opozarjal, da je potrebno promet in gospodarjenje z 
lesom urediti z zakonom o gozdovih in da to ne more biti materija obrtnega 
zakona. Hkrati je opozoril na stališče, da gre pri spremembi obrtnega zakona 
predvsem za to, da bi samostojni obrtnik, ki ima ustrezno obrtno dovoljenje, 
lahko opravljal žagarske storitve tudi za organizacije združenega dela, pred- 
vsem zato, ker iz sistemskega vidika ni mogoče vztrajati na prepovedi pove- 
zovanja osebnega dela z združenim delom, kar je bila pred časom tudi vsebina 
ene od delegatskih pobud v tej Skupščini. 

Ker na seji komiteja ni prišlo do enotnih stališč glede ugotavljanja oprav- 
ljenih žagarskih storitev za potrebe organizacij združenega dela, je bilo so- 
glasno sprejeto stališče, naj se do tega vprašanja opredeli Skupščina SR 
Slovenije. 

V dosedanjih razpravah, zlasti v skupščinskih odborih, družbenopolitičnih 
organizacijah ter v nekaterih splošnih združenjih, so bile dane številne pobude 
in predlogi, prav tako pa tudi pomisleki glede nekaterih rešitev v tezah za ta 
zakon. Te pobude in pomisleke bomo, skupaj s predlogi in stališči iz razprave v 
skupščinskih zborih, upoštevali pri nadaljnjem delu v pripravi osnutka zako- 
na, medtem pa bomo dali pobudo, da se določena vprašanja obravnavajo v 
Republiškem svetu za vprašanja družbene ureditve. 

Tovarišice in tovariši delegati! Pri pripravi besedila osnutka zakona bo 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije vsekakor upošteval vse sprejemljive oce- 
ne in pripombe ter pobude, izražene v razpravi. Pri tem naj poudarimo, da je 
že dosedanja razprava opozorila na to, da je poleg predlaganih sprememb in 
dopolnitev obrtnega zakona, treba razmisliti tudi o dopolnitvi zakona z do- 
ločbami o stečaju obratovalnice samostojnega obrtnika, ker je prenehal ve- 
ljati zvezni zakon, ki je doslej to urejal. 

Nadalje bo treba proučiti širše možnosti za opravljanje domače in umet- 
ne obrti in morebitne dopolnitve tistega dela obrtnega zakona, ki ureja ugo- 
tavljanje in razporejanje celotnega prihodka in dohodka v obrtni zadrugi. Ob 
teh spremembah pa bo treba razmisliti tudi o položaju delovnega človeka, ki 
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se občasno ukvarja z določenimi gospodarskimi dejavnostmi, zlasti v smislu 
sprememb in dopolnitev davčnega zakona, po katerem naj bi tak delavec po- 
stal davčni obvezanec. Gre namreč za občane, ki se ukvarjajo z določenimi 
gospodarskimi dejavnostmi, ki niso priglašene in ne prinašajo pomembnejše- 
ga dohodka oziroma zaslužka tem delavcem. 

Naj še omenim, da v predlogu za izdajo zakona o spremembah in dopol- 
nitvah obrtnega zakona nismo upoštevali pobude delegacije za Zbor združe- 
nega dela Skupščine SR Slovenije s področja obrti in podobnih dejavnosti, ki 
se nanaša na razširitev avtoprevozniške dejavnosti tudi za prevoze z avtobusi 
za primere, ko je organiziran redni linijski promet. Pobude nismo sprejeli, 
ker menimo, da je rešitev v sedanjem zakonu ustrezna. Poleg tega lahko sa- 
mostojen avtoprevoznik opravlja prevoze po pogodbi z občinsko skupščino, 
samoupravno interesno skupnostjo ali organizacijo združenega dela izjemoma 
z avtobusom, le če ni organiziran redni linijski promet. To pa ne pomeni, da po 
pogodbi ne more opravljati prevoza turistov za organizacije združenega dela. 

Predlagatelj se hkrati zavezuje, da bo v skladu s pobudami, izraženimi v 
skupščinskih telesih, v osnutku tega zakona dopolnil tiste dele obrazložitve k 
predloženim rešitvam v osnutku zakona, kot je bilo na to posebej opozorjeno 
v razpravah. 

Tovarišice in tovariši delegati! Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pred- 
laga, da sprejmete predloženi predlog za izdajo tega zakona. 

Predsednica Tina T o m 1 j e : Tovariš Krašovec, želite morda besedo kot 
poročevalec odbora? (Ne.) Predstavnik Zakonodajno-pravne komisije? (Tudi 
ne.) 

Za oblikovanje stališč predlagam skupino delegatov v sestavi: Tone Kra- 
šovec, Emil Šuštar, Ivan Godec in Tilka Blaha. Se strinjate s sestavo skupine 
delegatov, ki bi morebiti popravila stališča k predlogu za izdajo zakona o spre- 
membah in dopolnitvah obrtnega zakona? (Da.) 

Začenjamo razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Tone Krašovec. 

Tone Krašovec: Strinjam se s tem, kar je tovariš Kogovšek rekel na 
koncu svoje razprave, to je s sprejemom predloga za izdajo tega zakona, ven- 
dar pod pogojem, da bi naš zbor sprejel stališča, kot so navedena. Morda bi 
kazalo ta stališča na koncu še nekoliko bolj definirati v tem smislu, da dejan- 
sko ugotovimo težo argumentov, ki jih navaja predlagatelj, ali težo argumen- 
tov, ki jih navajajo posamezne gospodarske dejavnosti in na katere se nana- 
šajo nekatere teze tega predloga za izdajo zakona. Tiste, ki na primer naspro- 
tujejo, da bi samostojna žagarska obrt lahko delala v povezavi z združenim 
delom oziroma z družbenim sektorjem, je tovariš Kogovšek naštel. Nasprotno 
mnenje zastopa predlagatelj in, kolikor vem, tudi slovenski gradbeniki. 

Eno bi morali najprej razčistiti. Gre za to, da ni sistemskih ovir, da bi do- 
volili sodelovanje žagarskih obrtnikov z združenim delom. Vendar pa posta- 
vljam vprašanje, ali je nujno, da to dovolimo oziroma da se za to zavzemamo? 
Gospodarjenje z gozdovi, ki je neposredno povezano tudi z dovolitvijo žagar- 
ske obrti v kooperaciji z združenim delom, je posebnega družbenega interesa. 
Imamo, na primer, številne obrti, ki jih dovoljujemo, vendar na določenih 
sektorjih ne morejo zraven, čeprav so splošnega družbenega interesa. Morda 
nekoliko karikirano zveni, ampak elektromehanik ima lahko številne obrti, 
PTT omrežja pa ne bo smel popravljati in vzdrževati kot zasebnik. Glejmo to- 
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rej s stališča, da je gospodarjenje z gozdovi dejansko posebnega družbenega 
interesa, saj les vse bolj postaja strateška surovina. 

Gradbeniki očitajo lesarjem, celulozarjem in papirničarjem, da se upirajo 
temu, ker bi izgubili monopol. Taka trditev je nesmiselna. To ni monopol lesar- 
jev. Sami gradbeniki imajo tako rekoč svoje žage za predelavo lesa. Lesarske 
žage so 60% izkoriščene. Naša družbena lastnina je vendarle monopol, ker 
je naš socializem zgrajen na temeljih družbene lastnine. Če gre za gospodar- 
jenje z gozdovi, kar je poseben družbeni interes ter za strateško surovino, mi- 
slim, da takih očitkov ne bi mogel sprejeti nihče, ki se tega zaveda. 

Vemo za izvozne naloge lesarstva, ki so menda med vsemi dejavnostmi 
največje v Sloveniji. Vemo, da lesarstvo zaposluje skupaj z gozdarji 42 000 do 
43 000 ljudi in da ima neizkoriščene žage. Vemo tudi, kakšna je situacija v pa- 
pirni industriji, ko nam primanjkuje papirja in celuloze. Rekel bi, če sedaj ni- 
mamo kaj bolj pametnega početi, kot se boriti v tem trenutku, da bo uresni- 
čena še ta pravica zasebnega obrtnika- Žagarja v povezavi z združenim delom, 
pretehtajmo to z drugim merilom. Ce to odpira pot, da bo samo en delavec 
manj zaposlen v teh dejavnostih, če to odpira pot, da bo samo en kubični me- 
ter lesa izgubljen za izvoz in če to odpira pot, da bo samo en kamion lesnih 
odpadkov v tovarnah ušel mimo naših energetskih central, potem bi bilo prav, 
da se tega ne lotevamo. 

Nadalje mislim, da je nujno izvesti tisto, kar navajamo v sklepih, da ugo- 
tovimo, ali so res nujne potrebe nekaterih delov našega združenega dela, da 
bi morali sedaj kar na lepem njihov les žagati zasebni obrtniki. Te potrebe 
niso ugotovljene. Gradbeniki na splošno pravijo, da se njim pri tem zatika. Za 
lesarje ne vemo, zakaj bi se jim zatikalo, če bi delali samo s 60% kapacitetami 
in z modernimi žagami. Na TV monitorju sem gledal, kako kamion stresa 
hlode in je vse avtomatizirano. Taka žage res ne morejo sprejemati gradbe- 
niških naročil in jih lahko v Sloveniji naštejemo na prste. Drugače imamo 
pa žal vse polno majhnih zastarelih žagarskih obratov. Imamo jih tudi v grad- 
beništvu. Nosilce zahtevkov, da žagarska obrt lahko dela tudi zanje po naro- 
čilu ali z njihovim lesom, je treba ugotoviti v anketi. Naj tudi gradbeniki 
povejo, koliko je stala njihova gradnja, zato ker niso imeli lesa za postavlja- 
nje odrov ali lesa za pokrivanje ostrešij. Ne vem, da bi se zaradi tega kje kaj 
ustavilo. 

Če ugotavljamo družbene obveznosti pri izvozu lesarstva, pri celulozi in pa- 
pirju, nasproti dejstvu, da je gradbena dejavnost zaradi omejitve investicij 
nekoliko zožena in bo še bolj, to zopet ne govori v prid temu, da bi prav zastoj 
pri žaganju lesa gradbenikom povzročal kakršnekoli težave. 

Končno moram reči še tole. Naša ocena je, da gre približno 400 000 kubič- 
nih metrov lesa v Sloveniji, to je 15% poseka lesa, po črnih kanalih v izvoz. 
Če bomo odprli samo še en kanal z možnostjo, da se ta masa poveča, bo to 
velika škoda. Če naše inšpekcijske službe teh 400 000 kubičnih metrov lesa niso 
uspele zajeti, potem verjamemo, da bo, če bodo še kjerkoli odpirali nov kanal, 
ta možnost potem še toliko manjša. Če bi imeli tak inšpekcijski red, kot ga 
imata Zahodna Nemčija in Avstrija pri gospodarjenju z gozdovi in pri pro- 
metu z lesom, potem mislim, da nihče ne bi bil zoper to. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Kdo še želi razpravljati? Besedo ima to- 
variš Zoran Polič. 
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Zoran Polič: Oglašam se res v zvezi s tem, o čemer je sedaj govoril 
tovariš Krašovec. Moram reči, da mi po vsem tem ni povsem jasno, kaj prav- 
zaprav želimo. Razumel sem stališča, ki so nam predložena, da z njimi dopu- 
ščamo, da se lahko nekdo ukvarja z žagarstvom kot obrtjo. Tu sicer po- 
udarjamo, da bi bilo treba preveriti, kakšne bodo posledice tega. 

Tovariš Krašovec je trdil, da ne gre za monopol organizacij združenega 
dela. Vendar, po vsem, o čemer je govoril, dobiš občutek, da je problem v tem, 
ker je 60% kapacitet teh organizacij komaj zasedenih. Če sedaj dopustimo, 
da še zasebni sektor seže na to področje, potem nastaja še večja škoda, po- 
sebno ker ta sektor ni pod kontrolo. Vprašujem, kaj je z našim lesom? To ni 
vprašanje obrtnega zakona, to je vprašanje zakona o gozdovih, vprašanje 
kontrole lesa in tistih, ki žagajo les, kako ravnajo z lesnimi odpadki in kolik- 
šna mora biti udeležba lesa pri izvozu in tako dalje. To pa je vse kaj drugega 
kot pa obrtni zakon. 

Pri obrtnem zakonu se moramo odločiti glede tega, ali ima obrtnik pra- 
vico pečati se z žagarstvom, ali pa te pravice nima. Če ima pravico pečati se 
s tem, potem ni mogoče sprejemati take zakonske norme, po katerih samo 
njemu omejujemo te pravice. Drugače je takrat, če omejujemo pravice ena- 
ko, kot jih omejujemo vsakemu Žagarju. Če določamo, kako je treba ravnati z 
lesnimi odpadki, velja potem to tako za organizacijo združenega dela kot tudi 
za obrtnika. Če mora izvažati, ker je dobil določen les v žaganje, ga mora 
izvažati pod določenimi pogoji. To pomeni, da to ni sestavni del obrtnega 
zakona. 

Tako imam dejansko občutek, da še vedno nismo razčistili problema 
obrti oziroma zasebne dejavnosti. Vsaka zasebna dejavnost mora spoštovati 
veljavne predpise. Če se bo preveč delalo na črno, potem to pomeni, da pred- 
pisi niso primerni. Ali povedano tako, kot pravi tovariš Krašovec, če bi bila 
pri nas enaka kontrola, kot je v Zahodni Nemčiji in če bi naši delavci delali 
doma in čuvali stroje tako, kot jih čuvajo svojemu delodajalcu v Zahodni 
Nemčiji, bi najbrž bilo tudi pri nas nekoliko drugače. Toda upoštevati moramo 
naše razmere in videti, s kakšnimi predpisi lahko to urejamo, vsekakor pa ne 
z obrtnim zakonom. Če smo obrtniku dali dovoljenje, da lahko žaga, potem kot 
svoboden državljan lahko sklepa pogodbe tudi z delovnimi organizacijami ozi- 
roma s komerkoli, ki mu da les v žaganje. Samo posledice morajo biti takšne, 
kot veljajo za to dejavnost, ob upoštevanju načela o čuvanju lesa. 

Zato moram reči, da bi se vsaj osebno, ker prej o tem nisem razmišljal, 
zelo težko sprijaznil s tem, da nekomu sicer damo pravico, vendar jo hkrati ne- 
upravičeno omejimo s tem, da ne sme sklepati pogodb z delovnimi organizaci- 
jami. Mislim, da bi taka rešitev bila celo protiustavna. 

Ker sem se že oglasil, bi načel še eno vprašanje. V 4. točki stališč je v zvezi 
z valorizacijo sredstev navedeno, da je treba revalorizirati osnovna in obratna 
sredstva. S tem soglašam in mislim, da je to v redu. Končno je vendarle treba 
jasno priznati, da so osnovna in obratna sredstva v bistvu investicijska dolgo- 
ročna sredstva, ki jih je treba obravnavati enako. Vendar je nadaljevanje tega 
zahtevka nejasno. Kaj to pomeni, da moramo pri valorizaciji obratnih sredstev 
upoštevati koeficient obračanja? Tako, kot sem dal stroj, sem dal tudi sredstva. 
Valorizira se vrednost stroja in sredstev. Po mojem mnenju je vprašanje obra- 
čanja obratnih sredstev vprašanje dohodka. Čim hitreje bo nekdo obračal 
obratna sredstva, tem višji bo njegov dohodek. Ali pa, če nekoliko karikirano 
navedem temu nasprotni primer, da delovna organizacija drži sredstva, ki jih 
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je nekdo vložil, na računu in jih sploh ne uporablja. Za tistega, ki jih je dal, 
imajo enako vrednost in se morajo valorizirati na enak način, kot tista sred- 
stva, ki se obračajo s koeficientom 3 ali 4. Zdi se mi, da se kot Družbenopoli- 
tični zbor ne bi smeli spuščati v materialne odnose, ki nimajo političnih po- 
sledic, so pa, po mojem mnenju, gledano z materialne strani, ne vem če smem 
uporabiti te besede, nekoliko napačno postavljeni. To pomeni, da ima koeficient 
obračanja, kar ponavljam še enkrat, svojo vlogo v dohodku in je treba tudi 
to upoštevati, medtem ko gre pri revalorizaciji za količino sredstev, ki jih je 
kdo vložil in ki se morajo revalorizirati. Hvala. 

Predsednica Tina Tomlje: Zeli še kdo besedo? Besedo ima tovariš 
Stane Gavez. 

Stane Gavez: Govoril bom o dveh vprašanjih, o katerih je razpravljal 
odbor. Tudi v odboru smo razmišljali o tem, da je eno seveda področje zakona 
o gozdovih in poseben družbeni interes ter potrebe na tem področju, drugo pa 
obrtni zakon. 

V predloženih stališčih morda ni ustrezno navedeno to razmišljanje v od- 
boru, ki vam ga želim posredovati, in sicer, da bi ugotovili, ali imamo druž- 
benoekonomski interes in potrebo, da na tem področju angažiramo zasebno 
pobudo in sredstva. Ugotavljamo namreč, da imamo tovrstnih proizvodnih ka- 
pacitet že dovolj in da ni potrebe, da bi še razširjali to dejavnost. Mislim, da 
bi morali tudi reči, kako gledamo na to pobudo s stališča gospodarnosti in na- 
cionalnega gospodarstva. Po eni strani govorimo o zgrajenih kapacitetah in o 
tem, da imamo 3000 in še več žag, od česar je, če se prav spominjam, 252 žag 
registriranih. Za preostale, nekako na pol »divje«, ne vem, v kakšnem stanju 
so. Mislim, da bi morali ugotoviti, ali je potrebno v tem trenutku našega druž- 
benega razvoja angažirati sredstva za obstoječe objekte. V vsakem primeru 
govorimo o družbenem dohodku in o družbenih sredstvih, kakorkoli bomo to 
zasebno področje z dodatnimi vlaganji modernizirali in to dejavnost tudi odpi- 
rali. Postavlja se vprašanje, ali je to potrebno, če imamo že zgrajene kapacitete 
v družbenem sektorju? 

Ali se družbeni sektor obnaša monopolno? Rekli smo, da je treba na tem 
področju odnose spremeniti. Ali dejansko lahko utemeljujemo to pobudo s tem, 
da imajo graditelji težave, ker ne pridejo do potrebnega formata lesa, ker se 
pač družbeni sektor tu obnaša monopolno. 

Mislim, da bi morali dejansko ugotoviti, kakšne so potrebe po dodatni 
dejavnosti s tem, da se družbena pobuda in splošen družbeni interes medse- 
bojno uskladita, sicer nam bo nekje zmanjkalo, če bomo dejavnost in kapacitete 
predimenzionirali. Verjetno imamo danes več različnih faz v lesni industriji gle- 
de predelovalnih kapacitet, kot imamo dejansko na razpolago surovin ali lesne 
mase, saj se iz dneva v dan ugotavlja, da več proizvajalcev računa na isto 
surovino. 

Soglašam s tem, kar je rekel tovariš Polič. Pravilno je spoštovanje družbe- 
nih norm, dejstvo pa je, kar je bilo prisotno tudi v razpravi, da pa še dodatno 
odpiramo nekatere kanale, kar še bolj zmanjšuje našo učinkovitost. Vendar gre 
za posebnosti, ki so na tem področju toliko pomembne, da bi morali slediti 
tej pobudi in ugotoviti, ali je treba tudi s širšega vidika to pobudo proučiti in 
se navsezadnje začeti tudi gospodarno obnašati ne glede na sektor lastništva. 
Družba naj podpre tisto pobudo, glede katere je dan skupen interes. Če tega 
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interesa ni, je treba podpreti tisto, kar je v določenem trenutku potrebno za 
razvoj normalne produkcije. 

Zato mislim, da bi bilo vendarle potrebno podpreti to pobudo in ugotoviti 
potrebe in interes. Naj se dopustijo izjeme za kapacitete, ki so, ali ki manjkajo 
tako, kot se je to naredilo v primeru 252 žag, pri katerih gre za industrijsko 
obrtno žagarsko dejavnost. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa. Zeli še kdo razpravljati? (Ne 
želi.) Prosimo skupino, da na podlagi razprave oblikuje dopolnitve in spre- 
membe predlaganih stališč. 

Vrnili bi se na 2. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih razmerjih. 

Prosim predstavnika skupine delegatov, da poroča o spremembah in do- 
polnitvah stališč k osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sta- 
novanjskih razmerjih. 

Tovariš Ludvik Golob ima besedo. 

Ludvik Golob: Skupina se je sestala in ugotovila, da v razpravi niso 
bile izražene načelne pripombe k osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o stanovanjskih razmerjih, ampak le pripombe k posameznim členom, 
ki jih bo predlagatelj upošteval pri pripravi predloga zakona. Nekatera vpra- 
šanja, na katera je bilo opozorjeno, je potrebno samoupravno urejati s spora- 
zumevanjem in dogovarjanjem, kar izhaja že iz zakona o stanovanjskem go- 
spodarstvu. Zlasti poudarjam, da ni mogoče spreminjati izhodišča, da se bo 
racionalnejša uporaba stanovanjskega prostora zagotovila z uvajanjem eko- 
nomskih stanarin. Ta stališča so bila v razpravi o sistemskem zakonu o stano- 
vanjskem gospodarstvu sprejeta in potrjena tudi v družbenopolitičnih organi- 
zacijah. Glede na to, da v današnji razpravi niso bile predlagane spremembe 
in dopolnitev predloženih stališč, je skupina menila, da bi dopolnili le 4. točko, 
in sicer naj bi se zadnji stavek te točke glasil: »Stanovanjske skupnosti naj se 
skupaj z organizacijami združenega dela in delovnimi skupnostmi ter drugimi 
zainteresiranimi družbenimi dejavniki sporazumejo in dogovorijo, na kakšen 
način in v kakšnem roku bo mogoče rešiti s pogodbami urejena razmerja ozi- 
roma stanovanjske probleme teh družin.« 

Stavek je dopolnjen z besedilom »s pogodbami urejena razmerja oziroma«, 
ker je po mnenju skupine taka formulacija bolj konkretna in zavezujoča. 

Predsednica Tina Tomlje: Slišali ste dopolnitev 4. točke predlaganih 
stališč. Ima še kdo kakšno pripombo? (Ne.) Prosim, da o spremembi oziroma 
dopolnitvi 4. točke predlaganih stališč glasujemo. 

Kdor je za dopolnitev, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je dopolnitev k 4. točki sprejeta. 
Dajem na glasovanje stališča k osnutku zakona o spremembah in dopol- 

nitvah zakona o stanovanjskih razmerjih. 
Kdor je za stališča, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) 

Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog stališč 

k osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih raz- 
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merjih in jih bo v skladu z določili poslovnika posredoval Zboru združenega 
dela, Zboru občin, skupščini Skupnosti socialnega varstva Slovenije in pred- 
lagatelju. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o spremembi zakona o rednih sodiščih z osnutkom zakona. 

Predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona je predložil Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije. V Skupščini so ga obravnavali Odbor za družbenopolitični 
sistem našega zbora, Zakonodajno-pravna komisija, Komisija za pravosodje in 
Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve. Danes smo prejeli 
poročilo Zakonodajno-pravne komisije. 

Predstavnik predlagatelja je tovariš Peter Bekeš, namestnik republiškega 
sekretarja za pravosodje, upravo in proračun. Dogovorila sva se, da bo uvo- 
doma obrazložil tudi predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o samo- 
upravnih sodiščih z osnutkom zakona. 

Peter Bekeš: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Predlagane spremembe zakona o rednih sodiščih in zakona o samoupravnih 
sodiščih pomenijo uskladitev z amandmajem II k ustavi Socialistične republi- 
ke Slovenije. Predlagatelj je po sprejemu ustavnih amandmajev skupaj s pred- 
stavniki pravosodnih organov proučil vse zakone s področja pravosodja z vi- 
dika njihove skladnosti z ustavnimi amandmaji k ustavi Socialistične republike 
Slovenije. Ocenili smo, da ustavni amandmaji ne zahtevajo večjih vsebinskih 
sprememb zakonov s področja pravosodja, ker že dosedanja organizacija in pri- 
stojnost pravosodnih organov ter način njihovega dela zagotavljajo uresniče- 
vanje temeljne usmeritve, zapisane v ustavnih amandmajih. Vprašanje uskla- 
ditve zakonov s področja pravosodja z ustavnimi amandmaji je predhodno ob- 
ravnavala tudi Komisija za pravosodje Skupščine SR Slovenije in sprejela sta- 
lišča, ki jih je Skupščina že obravnavala in so tudi upoštevana v predlogu pro- 
grama dela za leto 1982. 

V skladu z navedenimi ocenami in stališči so pripravljene predlagane 
spremembe dveh zakonov s področja pravosodja, in sider zakona o rednih 
sodiščih in zakona o samoupravnih sodiščih. Predlagani spremembi obeh za- 
konov odpravljata omejitve ponovne izvolitve za sodnike porotnike pri red- 
nih sodiščih in za sodnike samoupravnih sodišč. 

Veljavni določbi v naveenih zakonih sta namreč omejevali ponovno izvo- 
litev, kar pa je v nasprotju s četrtim odstavkom 1. točke amandmaja II, v kate- 
rem je določeno za nosilce pravosodnih funkcij načelo neomejene ponovne izvo- 
litve. 

V gradivu je predlagano, da se obravnavata zakonska osnutka sprememb 
hkrati s predlogom za izdajo. Ker pa v razpravah v delovnih telesih Skupšči- 
ne k predlaganim spremembam ni bilo spreminjavalnih pripomb in predlo- 
gov in glede na temeljito obravnavo dolžine mandatne dobe nosilcev pravo- 
sodnih funkcij in možnosti njihove ponovne izvolitve ob sprejemanju ustav- 
nih amandmajev, predlagatelj predlaga, da se zakonski osnutek obravnava kot 
zakonski predlog po skrajšanem postopku v skladu s 307. členom poslovnika 
Skupščine SR Slovenije, če na današnji obravnavi zbori k predlaganim spre- 
membam ne bi imeli vsebinskih pripomb in predlogov. Na podlagi teh razlogov 
predlagamo, da se zakonska osnutka prekvalificirata v predloga zakonov in da 
ju zbor po obravnavi sprejme. Hvala lepa. 
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Predsednica Tina Tomlje: Hvala. V zvezi s predlogom predstavnika 
predlagatelja, ki ste ga pravkar slišali, da bi k prvim dvem fazam priključili 
še tretjo fazo, prosim, da glasujemo o predlogu, da se zakon o spremembi zako- 
na o rednih sodiščih obravnava v skladu s 307. členom poslovnika Skupščine 
po skrajšanem postopku, in sicer, da hkrati obravnavata in sprejmeta predlog 
za izdajo zakona in predlog zakona. . 

Kdor je za tak predlog, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor predlog soglasno sprejel. 
Zeli razpravljati poročevalec odbora za družbenopolitični sistem tovariš 

Vlado Beznik? (Ne.) Želijo razpravljati predstavniki komisij? (Ne.) Zeli še kdo 
razpravljati o predlogu zakona? (Nihče.) 

Zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog za izdajo zakona o 
spremembi zakona o rednih sodiščih s predlogom zakona. Kdor je za ta pred- 
log, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nih- 
če.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog za iz- 
dajo zakona o spremembi zakona o rednih sodiščih s predlogom zakona. 

S tem je v Družbenopolitičnem zboru zakon o spremembi zakona o rednih 
sodiščih sprejet v zadnji fazi zakonodajnega postopka. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na predlog za 
izdajo zakona o spremembi zakona o samoupravnih sodiščih z osnutkom zakona. 

Predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona je predložil Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije. Obravnavali so ga Odbor za družbenopolitični sistem 
našega zbora, Zakonodajno-pravna komisija, Komisija za pravosodje in Ko- 
misija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve. Danes smo prejeli 
poročilo Zakonodajno-pravne komisije. 

Tudi pri tem zakonu je predstavnik predlagatelja predlagal, da osnu- 
tek zakona obravnavamo kot predlog. Zato dajem na glasovanje predlog, da se 
zakon o spremembi zakona o samoupravnih sodiščih obravnava na podlagi 
307. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije po skrajšanem postopku, in si- 
cer, da se hkrati obravnavata in sprejmeta predlog za izdajo zakona in zakon- 
ski predlog. 

Kdor je za tak predlog, naj prosim dvigne roko. (Vsi delegati dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor predlog soglasno sprejel. 
Zeli poročevalec Odbora za družbenopolitični sistem razpravljati? (Ne želi.) 

Predstavniki komisij, želite razpravljati? (Ne.) Zeli še kdo razpravljati o pred- 
logu za izdajo zakona? (Ne želi.) 

Zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog za izdajo zakona o 
spremembi zakona o samoupravnih sodiščih s predlogom zakona. 

Kdor je za, naj prosim dvigne roko. (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog za izda- 
jo zakona o spremembi zakona o samoupravnih sodiščih s predlogom zakona. S 
tem je v Družbenopolitičnem zboru zakon o spremembi zakona o samoup- 
ravnih sodiščih sprejet v zadnji fazi zakonodajnega postopka. 
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Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na osnutek dogovora 
o zagotovitvi sredstev za premostitev razlik, nastalih zaradi različnih pogojev 
vpisa posojil in plasmajev sredstev Sklada federacije za kreditiranje hitrejšega 
razvoja gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin. 

Osnutek dogovora je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Do- 
govor sta obravnavala Odbor za družbenoekonomske odnose našega zbora in 
Zakonodajno-pravna komisija. Poročilo Zakonodajno-pravne komisije smo 
prejeli danes. 

Predstavnik predlagatelja je tovariš Milivoj Samar, član Izvršnega sveta 
in predsednik Republiškega komiteja za družbeno planiranje, ki mu dajem 
besedo. 

Milivoj Samar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je osnutek dogovora predložil Skup- 

ščini v obravnavo in sprejem. Obveznost dogovora o zagotovitvi sredstev za 
premoščanje razlik med vplačili posojila in plasmaji sredstev Sklada federacije 
je določena s 17. členom dogovora o temeljih družbenega plana Jugoslavije o 
politiki hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in avtonomne 
pokrajine Kosovo in v 8. točki družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1981 
do 1985. Stališča k dogovoru so republike in avtonomni pokrajini medtem 
usklajevale v medrepubliškem komiteju za področje financ. V postopku uskla- 
jevanja je SR Slovenija vztrajala na točni in korektni opredelitvi vračila sred- 
stev, ki se zagotavljajo po tem dogovoru. Tako stališče je medrepubliški komi- 
te za področje financ na svoji 66. seji 21. januarja 1982 tudi sprejel, tako da je 
predlagan novi 5. člen, ki se glasi: 

»Udeleženci tega dogovora se strinjajo, da se jim bodo sredstva, ki jih za- 
gotavljajo za premoščanje razlik, nastalih zaradi različnih pogojev vpisa po- 
sojil in plasmajev sredstev Sklada federacije vrnila v letih, v katerih bodo 
odplačila posojila od manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin večja od 
obveznosti Sklada federacije do vplačnikov posojila, in sicer sorazmerno z za- 
gotovljenimi sredstvi za premoščanje teh razlik. Sklad federacije bo republi- 
kam in avtonomnima pokrajinama izdal potrdilo na znesek letno vplačanih 
sredstev za premoščanje nastalih razlik, ki se bodo vrnila v skladu z določba- 
mi prvega odstavka tega člena. Udeleženci dogovora se strinjajo, da potrdilo 
iz drugega odstavka tega člena vsebuje naslednje elemente: 

oznako, da je to potrdilo, naziv in sedež izdajatelja potrdila, naziv 
in sedež družbenopravne osebe, na katero se potrdilo glasi, pogoj, da se na ta 
sredstva ne plačajo obresti ali druga nadomestila, način in rok vračanja, da 
bo sklad ta sredstva doznačil na žiro račun družbeni pravni osebi, na katero 
se glasi potrdilo, v roku največ 10 let od leta, za katero se izdaja potrdilo, 
mesto in datum izdaje potrdila ter podpis pooblaščene osebe izdajatelja po- 
trdila.« 

Danes še ni mogoče zagotoviti, da bodo skupščine drugih republik in obeh 
avtonomnih pokrajin sprejele dogovor v takšnem besedilu z dopolnjenim 5. 
členom. V primeru, da bi skupščine drugih republik in avtonomnih pokrajin 
ne soglašale s takšnim osnutkom dogovora, bi ga Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije ponovno predložil v obravnavo, sicer pa predlagamo, da s takšnim 
dogovorom Skupščina soglaša. 
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Predsednica Tina T o m 1 j e : Hvala lepa, tovariš Samar. Zeli poroče- 
valec Odbora za družbenoekonomske odnose tovariš Stane Gavez razpravljati? 
(Ne.) Zeli predstavnik Zakonodajno-pravne komisije razpravljati? (Ne želi.) 
Začenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? (Ne.) 

Zaključujem razpravo in predlagam zboru naslednji sklep: ^ 
Družbenopolitični zbor soglaša z osnutkom in pooblašča Izvršni svet Skup- 

ščine SR Slovenije, da pristopi k usklajevanju osnutka dogovora o zagotav- 
ljanju sredstev za premostitev razlik, nastalih zaradi različnih pogojev vpisa 
posojil in plasmajev sredstev Sklada federacije za kreditiranje hitrejšega raz- 
voja gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvig- 
nejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 
Tovarišice in tovariši delegati, predlagam petnajstminutni odmor. 

(Seja zbora je bila prekinjena ob 10.45 in se je nadaljevala ob 11.05.) 

Predsednica Tina T o m 1 j e : Tovarišice in tovariši delegati! 

Vračamo se na 3. točko dnevnega reda, to je predlog za izdajo 
zakona o spremembah in dopolnitvah obrtnega zakona. 

Prosim predstavnika skupine delegatov, da nas seznani s spremembami 
predlaganih stališč. Besedo ima tovariš Tone Krašovec. 

Tone Krašovec: Ne glede na razpravo je skupina ugotovila, da se 
v stališčih ponekod sklicujemo na predlog zakona, drugje pa na teze. Skupina 
je menila, da sprejemamo stališča do predloga za izdajo zakona o spremembi 
in dopolnitvi obrtnega zakona in da se mora v tem smislu besedilo popraviti. 
Zato predlagamo dve spremembi: 

V drugi točki predlaganih stališč za besedama »glede predloga« se vstavi 
besedilo »v točki 1. poglavje III. predloga za izdajo zakona« ostalo besedilo te 
točke ostane nespremenjeno. 

V tretji točki se v četrti vrsti črta besedilo »v 2. tezi« in nadomesti z be- 
sedilom »v 2. točki III. poglavja predloga za izdajo zakona«. 

Kljub temu, da so bila v razpravi predvsem o drugi točki predlaganih sta- 
lišč izražena nekoliko različna mnenja, skupina meni, da je ne bi bilo treba spre- 
minjati. Menimo, da'je stališče, ki ga je izrazil tovariš Polič, vsebovano v tretji 
vrsti, kjer je navedeno, da zbor meni, da ni sistemskih ovir za tako rešitev. 
Stališče tovariša Gaveza in moje pa je zajeto v tistem delu, ki pravi, da je nuj- 
no potrebno ta predlog proučiti tudi z družbenoekonomskega vidika. In zato 
sem tudi rekel, da podpiram ta zakon, če bo sprejeto sedanje besedilo. 

Skupina predlaga vsebinsko spremembo v četrti točki na drugi strani. 
Prvi stavek se preoblikuje tako, da se glasi: »Prav tako soglaša, da je potreb- 
no zaradi stimuliranja večjih vlaganj v materialno osnovo dela uveljaviti re- 
valorizacijo osnovnih in obratnih sredstev, vendar pa je pri revalorizaciji ob- 
ratnih sredstev potrebno« — tukaj se začne spremenjeno besedilo — »proučiti, 
če je pri tem potrebno upoštevati tudi koeficient obračanja oziroma kako zmanj- 
šati preveliko kapitalizacijo sredstev poslovodje pogodbene organizacije in pri- 
spevati k podružbljanju vloženih sredstev«. Skratka, ni potrebno tako odločno 



556 Družbenopolitični zbor 

j0 P°trekno upoštevati koeficient obračanja, ampak je treba pro- učiti, če je pri tem potrebno upoštevati tudi koeficient obračanja. Hvala. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa. Slišali ste dopolnitev in spre- 
membe. Ima kdo kakšen pomislek ali predlog? (Ne.) Potem dajem na glaso- 
vanje spremembe in dopolnitve predlaganih stališč, in sicer druge, tretje in 
četrte točke. 

Kdor je za predlog skupine delegatov, naj prosim dvigne roko! (Vsi dele- 
gati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so dopolnitve in spremembe, ki jih je predlagala skupina 
delegatov, sprejete. 

Dajem na glasovanje predlog stališč Družbenopolitičnega zbora k pred- 
logu za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah obrtnega zakona. 

Kdor je za stališča, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel stališča k pred- 
logu za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah obrtnega zakona in jih 
bomo v skladu z določili poslovnika Skupščine in zbora poslali Zboru združe- 
nega dela in Zboru občin ter predlagatelju. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na osnutek dogo- 
vora o posebnih ukrepih za uresničitev politike najhitrejšega razvoja SAP 
Kosovo v obdobju 1981 do 1985. 

Osnutek dogovora je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Tega 
dogovora zbori Skupščine ne sprejemajo, ker je podpisnik dogovora Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije, ki ima pooblastilo za sklenitev tega dogovora že v 
planskih aktih. Osnutek dogovora so v Skupščini obravnavali Odbor za druž- 
benoekonomske odnose našega zbora in Zakonodajno-pravna komisija. Poro- 
čilo te komisije smo prejeli danes. 

Predstavnik predlagatelja je tudi za to točko tovariš Milivoj Samar, član 
Izvršnega sveta in predsednik Republiškega komiteja za družbeno planiranje. 
Želite besedo? (Da.) Prosim, tovariš Samar. 

Milivoj Samar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Želim poudariti, da smo ta dogovor predložili Skupščini zaradi tega, ker 
menimo, da v planskih aktih ni vseh materialnih osnov za sprejem takšnega 
dogovora in zato smo ta dogovor predložili v soglasje Skupščini. 

Osnova za ta dogovor je v 7. členu dogovora o temeljih družbenega plana 
Jugoslavije o politiki hitrejšega razvoja gospodarstva manj razvitih republik 
in pokrajine Kosovo v obdobju 1981—1985. Osnutek Dogovora delno konkreti- 
zira že z dogovorom o temeljih plana sprejete ukrepe, delno pa predvideva 
nove ukrepe in posebne dogovore oziroma sporazume, ki naj bi bistveno pri- 
spevali k prednostnemu razvoju nekaterih gospodarskih področij, ki so za po- 
krajino Kosovo bistvenega pomena, ter k pospešenemu razreševanju najtežjih 
vprašanj, povezanih z gospodarskim stanjem v tej pokrajini. 

Osnutek dogovora so republike in avtonomni pokrajini usklajevale v med- 
republiškem komiteju za družbeno planiranje in razvoj. V usklajevanju je bil 
dosežen bistveni vsebinski napredek v opredelitvi in oblikovanju večine določb 
osnutka dogovora predvsem v tistem delu, ki opredeljuje potrebne ukrepe za 
čimvečje vključevanje gospodarstva pokrajine v jugoslovanski in svetovni 
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gospodarski prostor. Osnutek dogovora pa kljub temu vsebuje v delu, ki govori 
o posebnih finančnih ukrepih, ukrepe, ki niso bili v takšni obliki opredeljeni z 
dogovorom o temeljih družbenega plana, zato Izvršni svet Skupščine meni, da 
mora za sprejem predloženega dogovora pridobiti soglasje Skupščine. 

S 25. in 26. členom osnutka dogovora se prek obveznosti republik in av- 
tonomne pokrajine sprejme nove materialne obveznosti za združeno delo, ki 
bi jih sicer moralo poravnati gospodarstvo pokrajine Kosovo. V postopku us- 
klajevanja stališč republik in avtonomnih pokrajin v medrepubliškem komiteju 
je Slovenija vsebinsko uveljavila svoje stališče, tako da v predloženem osnut- 
ku v 26. členu opredeljujemo obveznost vračila odloženih anuitet, medtem ko 
25. člen predvideva tako imenovani odpis obveznosti gospodarstva pokrajine 
Kosovo za vračilo anuitet, ki zapadejo v letih 1982 in 1983. Da bi takšen do- 
govor lahko sprejeli in izvedli določbe 25. in 26. člena, bo potrebno, da Slo- 
venija v proračunu za leti 1983 in 1984 zagotovi 401 milijon dinarjev za po- 
kritje teh obveznosti, medtem ko bi za uresničitev 26. člena morali sprejeti 
zakon, ki bi opredelil dolgoročno posojilno obveznost združenega dela v Slo- 
veniji za zagotovitev sredstev v letih 1982 in 1983 v višini 700 milijonov di- 
narjev, ki bi bila vračljiva po letu 1986 v petletnem obdobju. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije meni, da je sprejem dogovora na tako 
opredeljenih osnovah mogoč, zato predlaga Skupščini, da pooblasti Izvršni 
svet za podpis dogovora o posebnih ukrepih za uresničevanje politike najhitrej- 
šega razvoja pokrajine Kosovo v obdobju 1981—1985. Druge republike so se s 
takšnim dogovorom že strinjale, menimo pa, da bi z današnjo obravnavo in 
soglasjem k dogovoru lahko pristopila tudi Slovenija. 

Predsednica Tina T o m 1 j e : Hvala lepa, tovariš Samar. Želita poro- 
čevalec Odbora za družbenoekonomske odnose in predstavnik Zakonodajno- 
pravne komisije razpravljati? (Ne želita.) 

Začenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? (Nihče.) 
Zaključujem razpravo k tej točki, zboru pa predlagam naslednji sklep. 
Družbenopolitični zbor se je seznanil z osnutkom dogovora o posebnih 

ukrepih za uresničitev politike najhitrejšega razvoja SAP Kosovo v obdobju 
1981 1985 in soglaša s pripombami Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k 
25. in 26. členu. _ 

Kdor je za tak sklep, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlagani 
sklep. ' _ 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na zaključno poro- 
čilo o delu delovnega telesa za odobravanje investicijskih vlaganj, skladno z 
11. členom zakona o začasni prepovedi razpolaganja z delom družbenih sred- 
stev za gradnjo in nakup določenih objektov in opreme v letu 1981. 

Zaključno poročilo je predložilo delovno telo za odobravanje investicijskih 
vlaganj, skladno z 11. členom zakona o začasni prepovedi razpolaganja z delom 
družbenih sredstev za gradnjo in nakup določenih objektov in opreme v letu 
1981. Danes smo prejeli tudi mnenje Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
k temu poročilu. Želita predstavnika delovnega telesa in Izvršnega sveta raz- 
pravljati? (Ne želita.) 

Zeli kdo razpravljati o tem poročilu? (Nihče.) 
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Družbenopolitičnemu zboru predlagam v zvezi s to točko dnevnega reda 
naslednji sklep: 

1. Družbenopolitični zbor sprejema zaključno poročilo o delu delovnega 
telesa za odobravanje investicijskih vlaganj, skladno z 11. členom zakona o 
začasni prepovedi razpolaganja z delom družbenih sredstev za gradnjo in na- 
kup določenih objektov in opreme v letu 1981. 

2. Družbenopolitični zbor ugotavlja, da je delovno telo opravljalo svoje 
naloge v skladu z zakonom in sklepom o ustanovitvi in prenehalo z delom 31. 
decembra 1981. 

Kdor je za tak sklep, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor sklep soglasno sprejel. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na predlog progra- 
ma dela Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije za leto 1982. 

Predlog programa dela so obravnavali Odbor za družbenopolitični sistem 
in Odbor za družbenoekonomske odnose našega zbora, Zakonodajno-pravna 
komisija, Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve in Komi- 
sija za pravosodje. Danes smo prejeli tudi spremembe in dopolnitve, ki jih 
predlaga Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Zeli poročevalka Od- 
bora za družbenopolitični sistem tovarišica Ivanka Vrhovčak razpravljati? (Ne 
želi.) Zeli tovariš Stane Gavez razpravljati kot poročevalec Odbora za druž- 
benoekonomske odnose? (Ne želi.) Želijo predstavniki komisij besedo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Ne.) 
Ce ne želi nihče razpravljati o predlogu programa Družbenopolitičnega 

zbora za leto 1982, zaključujem razpravo in dajem predlog programa dela 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije za leto 1982 na glasova- 
nje. Glasujemo o predlogu programa skupaj s spremembami in dopolnitvami. 

Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog pro- 
grama dela Družbenopolitičnega zbora za leto 1982 skupaj s spremembami in 
dopolnitvami. 

V zvezi s sprejetim programom dela pa predlagam, da zbor sprejme še na- 
slednji sklep: 

Pooblašča se delovno telo za pripravo programa dela Družbenopolitičnega 
zbora Skupščine SR Slovenije za leto 1982 v sestavi: Tina Tomlje, Jože Globač- 
nik, Ludvik Golob in Igor Uršič, da pripravi prečiščeno besedilo programa, ki 
bo objavljeno v Poročevalcu. 

Kdor je za ta sklep, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlagani 
sklep. 

Prehajam na 10. točko dnevnega reda, to je na predlog periodič- 
nega delovnega načrta Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije za 
I. trimesečje 1982. leta. 

Predlog periodičnega delovnega načrta so obravnavali Odbor za družbeno- 
politični sistem, Komisija za pravosodje in Zakonodajno-pravna komisija. Da- 
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nes smo prejeli predlog dopolnitev in sprememb, ki jih je predložil Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije. 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Predstavniki delovnih 
teles? (Ne želijo.) Želi kdo razpravljati? (Ne.) 

Zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog periodičnega de- 
lovnega načrta Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije za I. tri- 
mesečje 1982. Kdor je za predlog, naj prosim dvigne roko. (Vsi delegati dvig- 
nejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog perio- 
dičnega delovnega načrta Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije 
za 1. trimesečje 1982. 

Prehajamo na 11. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 

Osnutek zakona je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Zvezni 
zbor Skupščine SFR Jugoslavije. 

Obravnavala sta ga Odbor za družbenoekonomske odnose našega zbora in 
Zakonodajno-pravna komisija. Danes smo prejeli poročilo Zakonodajno-prav- 
ne komisije, predlog mnenja, ki naj bi ga zbor sprejel k osnutku zakona, ugo- 
tovitve in stališča Izvršnega odbora Predsedstva Republiške konference Socia- 
listične zveze, stališča, pripombe in predloge Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije ter mnenja, stališča in pripombe skupščine Skupnosti invalidskega in 
pokojninskega zavarovanja v SR Sloveniji. 

Predstavnik delegatov v Zveznem zboru Skupščine SR Slovenije je v na- 
šem zboru tovariš Jože Božič, predstavnik Izvršnega sveta pa je tovariš Edo 
Gaspari. 

Zeli besedo poročevalec Odbora za družbenoekonomske odnose tovariš Jo- 
že Marolt? (Ne želi.) Zeli predstavnik Zakonodajno-pravne komisije besedo? 
(Ne želi.) Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Tovariš Jože Božič, 
boste razpravljali? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? Besedo ima tovarišica Tilka 
Blaha. 

Tilka Blaha: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
V svoji razpravi bom nekoliko obširnejša, saj je bila tudi obravnava tega za- 
kona v Republiški konferenci Socialistične zveze zelo temeljita in obsežna. Pri- 
sotna so bila tudi mnenja in stališča ustreznih delegatskih skupščin. Ta os- 
nutek zakona je vzbudil med delovnimi ljudmi in občani izredno veliko zani- 
manje in razvnele so se razprave in polemike, ki verjetno terjajo nekoliko šir- 
šo obravnavo. 

Predvideno je bilo, da bi o osnutku zakona organizirali široko javno 
razpravo, ki naj bi jo zaključili ob koncu januarja. Vendar pa glede na to, da 
je bil ta osnutek objavljen v skupščinskem Poročevalcu šele ob koncu decem- 
bra in je bil zato rok za javno razpravo samo mesec dni, ni bilo mogoče niti 
temeljito organizirati niti izvesti široke javne razprave. Vendar pa lahko ugo- 
tovimo, da so o tem osnutku zakona razpravljali v delegacijah in pristojnih 
skupščinah samoupravnih interesnih skupnosti, zlasti v Skupnosti socialnega 
varstva in Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja, v nekaterih 
občinah pa so o njem razpravljali tudi zbori združenega dela in zbori krajevnih 
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skupnosti. Prav te razprave in odmevi v javnosti so pokazali na precejšnjo 
nedorečenost oziroma nepopolnost osnutka zakona. 

Ko smo v Socialistični zvezi povzeli razpravo v naših svetih in drugih 
telesih, smo na izvršnem odboru sprejeli ugotovitve in stališča, ki ste jih de- 
legati prejeli. Zato menim, da ni potrebno obširneje razlagati vsebine teh sta- 
lišč, vendar pa bi morala glede na predlog, da bi delegati SR Slovenije v Zvez- 
nem zboru predlagali, da se javna razprava v osnutku zakona podaljša, pod- 
črtati nekatere temeljne razloge za tak predlog. 

1. Osnutek zakona se je pripravljal sedem let od sprejetja nove ustave, 
zelo pospešeno pa od sprejetja zakona o združenem delu. Že ob obravnavi pred- 
loga za izdajo zakona je bilo ne samo v Sloveniji, ampak povsod sprejeto sta- 
lišče, da mora novi zakon opredeliti kategorijo minulega dela ne le kot načelo, 
temveč ga mora dosledno izpeljati v sistemu pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja tako, da bo pokojnina temeljila na družbenoekonomskem polo- 
žaju delavca v združenem delu ter odražala ves prispevek delavca z njegovim 
živim in minulim delom. Ves čas smo se zavzemali za to, da mora tudi pokoj- 
ninski sistem spodbujati delavce k povečanju osebne in družbene produktiv- 
nosti dela, jih motivirati za večja vlaganja in razširitev ter krepitev material- 
ne osnove dela in s tem tudi h krepitvi ekonomske in socialne varnosti delav- 
cev pred in po upokojitvi in ne le k povečevanju sredstev za osebne dohodke, 
ki so v sedanjem sistemu edina osnova za odmero pokojnin. 

Predloženi osnutek zakona pa razen v temeljnih določbah načela minu- 
lega dela ne izpeljuje in torej ne prinaša novih sistemskih rešitev. To pomeni, 
da strokovne skupine in delovna skupina, ki ji je Zvezni zbor Skupščine SFR 
Jugoslavije poveril nalogo, da konkretizira določbe ustave in zakona o združe- 
nem delu, niso našle ustreznih praktičnih rešitev za konkretizacijo tega načela 
v pokojninskem sistemu. 

2. Od vsega začetka je bilo jasno, da bi morale biti temeljne oprede- 
litve minulega dela razčlenjene v posebnem zakonu, to je v zakonu o razširjeni 
reprodukciji in minulem delu, ki je sicer v pripravi, vendar je delo pri nje- 
govem dokončnem oblikovanju zastalo. Ker tega zakona še ni, se je predlaga- 
telj odločil za dokaj poenostavljeno rešitev s tem, da ugotavlja, da so rezul- 
tati minulega dela že vsebovani v osebnih dohodkih in da naj bo torej osebni 
dohodek edina podlaga za določanje pokojninske osnove. Seveda je določena 
tudi možnost, da se pokojnina lahko tudi kasneje na novo odmerja. Če bi 
sprejeli tako rešitev, bi se ali zavestno odpovedali pravicam iz minulega dela 
ali pa vsaj zanemarili dejstvo, da doslej osebni dohodki ne vsebujejo rezul- 
tatov minulega dela. To bi imelo negativne posledice pri prizadevanju za iz- 
polnjevanje sistema delitve osebnih dohodkov, predvsem pa na spodbujanje 
delavcev za širjenje materialne osnove združenega dela, kar bi moralo biti 
osnova za zagotavljanje ustreznih pokojnin. Pri tem bi bili še naprej prizadeti 
zlasti tisti delavci, ki zaradi objektivnih razlogov niso mogli ustvarjati osebnih 
dohodkov, ki bi bili dejansko rezultat njihovega dela, bodisi zaradi omejeva- 
nja cen, ali pa zaradi omejevanja dohodka, zlasti delavcev v nekaterih druž- 
benih dejavnostih. Mislim zlasti na prosvetne delavce in na nekatere katego- 
rije delavcev v kulturnih dejavnostih. 

Če bi bilo nadaljnje proučevanje in iskanje rešitev, ki jih zahteva zakon 
o združenem delu, preveč dolgotrajno oziroma postopek preveč zahteven in 
praktično neizvedljiv, kot trdijo nekateri člani delovne skupine pri Zveznem 
zboru, bi kazalo sprejeti vsaj predloge, ki so že oblikovani v Sloveniji. V njih 
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je predlagano, da bi za potrebe pokojninskega zavarovanja prispevale več 
sredstev dohodkovno intenzivnejše delovne organizacije, ki razpolagajo z večjo 
akumulacijo oziroma modernejšimi sredstvi za proizvodnjo, ki so vsekakor 
tudi rezultat vloženega minulega dela. Na ta način bi pri prevedbah in valori- 
zacijah pokojnin lahko upoštevali ne le gibanje nominalnih osebnih dohod- 
kov, temveč tudi gibanje celotnega dohodka in družbeno produktivnost celot- 
nega združenega dela. 

Izpeljava teh izhodišč zahteva več časa za pripravo predloga zakona, zla- 
sti pa tudi izračun potrebne kvantifikacije sredstev. To so torej razlogi, zara- 
di katerih bi bilo potrebno podaljšati javno razpravo in v njej zagotoviti mož- 
nost, da se čim širši krog delovnih ljudi opredeli tudi do temeljnih izhodišč 
republiškega zakona in do najpomembnejših določb, ki morajo biti predmet 
samoupravnega urejanja v skupnostih pokojninskega in invalidskega zava- 
rovanja. 

V nadaljevanju bi poskušala na kratko opredeliti samo še nekatera mne- 
nja, ki smo jih izrazili v tem gradivu kot povzetku naših razprav v svetih in 
v izvršnem odboru. 

Prvo je vprašanje pristojnosti federacije in republik. Mislim, da je pristoj- 
nost federacije določanje temeljnih pravic, delno pa je še nejasno in dvom- 
ljivo, kaj sodi med te temeljne pravice. Ne glede na to, da je bilo v dosedanjih 
razpravah ocenjeno, da zvezni zakon daje dovolj možnosti, da republike samo- 
stojno razčlenjujejo skupne določbe, zapisane v zveznem zakonu, je bilo izra- 
ženo tudi dokaj enotno mnenje, naj bi bile na območju Jugoslavije čimbolj 
enotno urejene naslednje določbe: pokojninska in starostna doba, vključno s 
pravico o predčasni upokojitvi, določanje pokojninske osnove ter pogoji za 
prevedbo ter usklajevanje pokojnin in razmerja med osebnimi dohodki in po- 
kojninami. Vse to je sedaj po republikah urejeno zelo različno. 

Sistem zagotavljanja sredstev ter metodologijo za izpeljavo oziroma ures- 
ničevanje teh pravic naj bi republike določale samostojno. 

V razpravi so bile podprte naslednje spremembe zakona, ki pravzaprav 
pomenijo tudi temeljne novosti. Prvič, ukinitev gostote delovne dobe kot po- 
goja za pridobitev pravice do pokojnine, kar izhaja iz pravic minulega dela 
in je tudi povezano z mednarodnimi obveznostmi iz mednarodnih konvencij; 
drugič, spremembe v sistemu invalidskega varstva, predvsem nova definicija 
invalidnosti, ugotavljanje sposobnosti za delo ter večje odgovornosti in obvez- 
nosti združenega dela za preventivne ukrepe, za usposabljanje in za zaposlova- 
nje invalidov; tretjič, določbe o obveznem pokojninskem zavarovanju združe- 
nih kmetov s pooblastilom republik, da s svojimi zakoni to načelno opredelitev 
konkretizirajo. 

V razpravah je bilo precej pozornosti posvečeno institutu predčasne upo- 
kojitve, in sicer za moške pri 55 letih starosti in 35 letih delovne dobe ter pri 
ženskah pri 50 letih starosti in 30 letih delovne oziroma pokojninske dobe. V 
razpravah je bilo pravzaprav najbolj poudarjeno, da bi to pravico morali v 
Sloveniji ponovno uvesti. Kot veste, jo imajo doslej v svoji zakonodaji vse 
republike, razen Bosne in Hercegovine, Črne gore in Slovenije. Osnutek zvez- 
nega zakona sicer opredeljuje, da to urejajo republike s svojimi zakoni, ven- 
dar je bilo že v razpravah o osnutku tega zakona največkrat poudarjeno, da 
bi predčasno upokojitev tudi v Sloveniji uredili z republiškim zakonom, saj 
razlike, ki obstajajo med posameznimi republikami, postavljajo delavce v 
združenem delu v različen in neenakopraven položaj. Te zahteve so zlasti moč- 
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ne pri generaciji, ki je delala v težjih pogojih v povojnem času, ob 48-urnem 
delovnem tednu, neurejenem varstvu pri delu, s skrajšanimi letnimi dopusti, še 
zelo razširjenem nočnem delu in takrat, ko osebni dohodki niti najmanj niso 
odražali dejansko vloženega dela. 

Menimo, da obstajajo argumenti za to, da bi ta institut uvedli v Slove- 
niji, vendar je potrebno pri tem jasno opredeliti dva pogoja. Prvič, da ta in- 
stitut ne more postati pravilo, ampak bi morali v prihodnosti ta vprašanja 
reševati tako, kot predlagata Izvršni svet v svojih stališčih in tudi sindikat v 
gradivih za III. konferenco. Potrebno je zagotoviti boljše pogoje dela, v pri- 
merih, ko pa težjih pogojev dela ne bo mogoče odpraviti v kratkem času, naj bi 
te delovne pogoje izboljševali s skrajševanjem delovnega dne, ne pa s skraj- 
ševanjem delovne dobe. 

Drugič, da bi se predčasna pokojnina morala ustrezno odražati v zmanjša- 
ni osnovi oziroma v manjši pokojnini. Izražena je bila zahteva, da bi o tem v 
večji meri odločali sporazumno delavci v organizaciji združenega dela in tisti, 
ki bi se odločali za predčasno upokojitev. 

Zato je bila v zvezi s tem v vseh naših razpravah izražena zahteva, da se 
drugi odstavek 2. člena črta. Če se ne črta, potem lahko pričakujemo, da se bo 
v prihodnosti uveljavila zmanjšana oziroma skrajšana pokojninska doba. 

Precej pozornosti je bilo v razpravah posvečeno ponovni zahtevi, da bi se 
vojaški rok, ki je trajal več kot 15 mesecev, štel v pokojninsko dobo. O tem 
predlogu smo razpravljali že ob prvem osnutku oziroma predlogu za izdajo za- 
kona, vendar tega določila osnutek sedanjega zakona ne predvideva, obstajajo 
pa zelo utemeljeni razlogi za to, da bi se vojaški rok, ki je za nekatere trajal 
36 in več mesecev, štel v pokojninsko dobo, ker gre v nekem smislu za minulo 
delo. 

Posebej je bila v naši razpravi poudarjena zahteva Zveze združenj bor- 
cev NOV Slovenije in drugih družbenopolitičnih organizacij, ki že dalj časa 
ponavljamo, da bi morali vztrajati pri izpopolnjevanju pokojninsko invalid- 
skega sistema, da se pristojnosti urejanja in zagotavljanja sredstev za uresni- 
čevanje socialne varnosti borcev prenese na republike in avtonomne pokra- 
jine. 

Enotno mnenje v razpravi je bilo, da je šestmesečni rok za začetek upo- 
rabe tega zakona prekratek za uveljavljanje sprememb, ki zadevajo invalid- 
sko varstvo, poleg tega pa so tudi naloge, ki bi jih moralo prevzeti združeno 
delo, zelo zahtevne. Zakon bo mogoče uresničevati šele po sprejetju republiš- 
kih zakonov, ki jih je prav tako potrebno temeljito obravnavati. Zaradi ome- 
njenih razlogov ni mogoče pričakovati, da bi se zakon lahko začel uporabljati 
v krajšem roku od enega leta. 

Izvršni odbor Predsedstva Republiške konference Sociaslistične zveze bo 
predlagal Zvezni konferenci Socialistične zveze, da pred obravnavo zakona v 
Zveznem zboru Skupščine SFR Jugoslavije poskušajo v Zvezni konferenci us- 
kladiti različna mnenja posameznih republik in pokrajin ter družbenopolitičnih 
organizacij o novem pokojninskem in invalidskem sistemu ob upoštevanju 
seveda specifičnih interesov in razmer v posameznih republikah. 

Menim, da predlog mnenj, ki naj bi jih sprejela naša Skupščina, vključuje 
skoraj celotno vsebino razprav v Socialistični zvezi in v delegaciji. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa za ta uvod, ki nam je pred- 
stavil vsebinske dileme, ki so se pojavljale v širokih razpravah v Sloveniji. 
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Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Jože Božič, 
prosim! 

Jože Božič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Ne bi ponavljal stališč, ki so bila izražena v zvezi s posameznimi rešitvami. 
Tovarišica Blahova je tako zveznim delegatom kot delegatom našega zbora 
obrazložila stališča širše baze o tem osnutku zakona. Želel bi reči, da sem 
se vključil v zadnjem času v razpravo na terenu in bi rad pojasnil stališča iz 
teh razprav. 

Izraženo je bilo mnenje, da v tem zakonu niso opredeljene bistveno nove 
rešitve v sistemu pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ampak gre pred- 
vsem za usklajevanje z veljavnim pravnim oziroma ustavnim sistemom, da vsa 
tista hotenja in pričakovanja, ki so bila izražena v teh letih v razpravah o 
novem pokojninskem sistemu, s tem osnutkom zakona niso uresničena. 

Ugotovljeno je bilo tudi, da nekatera hotenja oziroma pričakovanja sploh 
niso realna. Moramo poudariti, da so ekonomska gibanja danes taka, da ne 
dovolijo širiti pravice in pa uresničiti ta hotenja. V tem osnutku se celo od- 
rekamo nekaterim sedanjim pravicam, kot na primer valorizaciji osebnega 
dohodka za izračun pokojninske dobe na zadnje leto pred upokojitvijo, kar 
smo v prvem osnutku predvidevali, pa je v zadnjem trenutku komisija to dolo- 
čilo črtala, ker bi samo za to valorizacijo potrebovali za 9 odstotkov večje 
sklade, kar bi seveda v sedanjih ekonomskih razmerah preveč obremenilo do- 
hodek. Zato prihaja do prizadetosti upokojencev zaradi te valorizacije, saj je 
inflacija skoraj 45-odstotna. To vprašanje se je v razpravah na terenu pogosto 
pojavljalo in morali bomo še proučiti, ali se bo valorizacija nanašala na zad- 
nje ali predzadnje leto pred upokojitvijo, ker so po sedanjih določbah v zelo 
težavnem položaju tisti, ki odhajajo v pokoj. 

Mislim, da je bilo v zvezi s temi pravicami prisotnih mnogo nerealnih pri- 
čakovanj. V tem osnutku zakona praktično niso uresničena, razen malenkosti, 
ki pomeni v Sloveniji le 0,32 odstotno povečanje sredstev, če bi se ta zakon 
uveljavil. 

Načelno so nove rešitve sicer opredeljene, niso pa konkretno izpeljane. 
Mislim, da je upravičena zahteva, ki je bila izražena v razpravah v odborih 
Skupščine in v Izvršnem svetu, da je treba v predhodnih določbah uveljaviti 
postopne rešitve, da bi načelna stališča o pravicah oziroma nadaljevanju ne- 
posrednega sistema delitve po delu dopolnili z elementi solidarnosti in vzajem- 
nosti ter jih čimprej konkretizirali. Mislim, da je Izvršni svet SR Slovenije v 
6. členu v tem gradivu, ki sem ga pravkar prebral, že konkretiziral ta načela 
s tem, da se del pokojnine določi glede na družbeno produktivnost dela. Mi- 
slim, da bi delegati morali vztrajati pri zahtevi, da se te zadeve natančno 
opredelijo. 

Rad bi še omenil vprašanje v zvezi z opredelitvijo pokojninske dobe za 
ženske, ki naj bi se same odločile, ali bodo uveljavljale pravico do 40-letne de- 
lovne dobe. O tem smo prejšnji teden na terenu precej razpravljali, prav 
tako je bilo to vprašanje prisotno v razpravah med delegati v Zveznem zboru, 
medtem ko ga v stališčih naših zborov nisem zasledil, čeprav ga Socialistična 
zveza v svojem gradivu omenja. Ideja, da se izenači delovna doba žensk in 
moških, je propadla, ker je nerealna, na kar kaže vrsta ekonomskih in socio- 
loških analiz. V današnjih razmerah naj bi to vprašanje urejali republiški in 
pokrajinski zakoni, tako da bi ženske sicer imele pravico, da delajo 40 let, ven- 
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dar bi se najvišja pokojnina določala pri 35 letih delovne dobe. S tem bi bile 
izenačene z ogromno večino naših delavk v združenem delu, za katere je 35 
let delovne dobe že skrajna meja, saj jih je precejšen odstotek že pred tem 
invalidsko upokojenih. V nadaljnjih razpravah o tem zakonu moramo imeti 
pred očmi pravico žensk, da delajo 40 let, kar bi pomenilo v ustavnem smislu 
enakopravnost z moškimi. 

Posebej bi še opozoril, da se glede podaljšanja razprave o tem zakonu po- 
javlja vprašanje, ali se obravnava tega zakona odloži z nasledje seje Zveznega 
zbora glede na predlagano podaljšanje razprave v Zvezni konferenci Sociali- 
stične zveze, da bi se lahko oblikovala dokončna stališča na podlagi temeljite 
razprave v bazi. Obravnava tega zakona je predvidena v Zveznem zboru že 
okoli 20. februarja. 

Moramo se odločiti, ali bodo delegati predlagali, da se še za en mesec od- 
loži obravnava tega zakona ali pa je treba pohiteti in v Zvezni konferenci do- 
seči, da se vse te razprave pravočasno opravijo, da bodo odbori Zveznega 
zbora, komisije in potem tudi zbor razpravljali o tem osnutku v drugi polovici 
februarja. Mislim, da bi morali danes to razčistiti. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala. Kdo še želi razpravljati? Tovariš 
Srečko Mlinarič, prosim. 

Srečko Mlinarič: 2e tovarišica Tilka Blaha je omenila, o čem smo ob 
tem osnutku zakona razpravljali v Zvezi sindikatov. Imam pa pripombe k pred- 
logu zaključkov. 

V uvodni besedi in v gradivu je napisano, da bomo na III. konferenci Zveze 
sindikatov o teh stvareh govorili, zato predlagam, da bi 7. člen dopolnili tako, 
da bi naša delegacija v Zveznem zboru upoštevala tudi na tem kogresu spre- 
jeta stališča, ki se bodo nanašala na ta zakon. 

Poudaril bi še, da Skupnost socialnega varstva meni, da ni potrebno po- 
daljševati razprave, če ne širimo pravic. V sindikatih, pa tudi v Socialistični 
zvezi menimo, da bo širjenje pravic vendarle mogoče, ko bodo ekonomske raz- 
mere boljše, morda 1983. ali 1985. leta. Načelno bi se morali pa že danes opre- 
deliti do širitve teh pravic. Hvala. 

Predsednica Tina Tomlje: Za katero točko predlagaš spremembo? 
(Samo 7. člen!) Hvala lepa, tovariš Mlinarič. Kdo še želi razpravljati? Tovari- 
šica Marija Aljančič, prosim. 

Marija Aljančič: Po razpravi tovariša Božiča in še nekaterih dru- 
gih kaže, da bi bilo potrebno pred javno razpravo o vseh zakonih, katerih iz- 
vajanje ima za posledico večje ali manjše družbene obremenitve, pripraviti 
točne podatke o tem, kakšna sredstva bodo potrebna. V razpravah o tem za- 
konu, v katerih sem sodelovala, so bile te zadeve premalo prisotne, zato so bili 
predlogi v posameznih okoljih odraz njihovega mnenja o tem, kako je potrebno 
in primerno urediti te pravice v zakonu. Za to javno razpravo je bil predviden 
prekratek rok in če bi hoteli zajeti več ljudi, bi jo bilo potrebno podaljšati. Če 
pa je tako, kot je povedal tovariš pred menoj, da teh pravic nimamo namena 
in ne moremo širiti, potem po mojem mnenju ni razlogov, da bi javno razpravo 
podaljševali. Če bi pa vendarle sklenili, da se jo podaljša, potem naj bi obli- 
kovali tudi širše uvodno pojasnilo, kakšne so naše materialne možnosti. Hvala. 
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Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovarišica Aljančičeva. Tovariš 
Marolt, ali boš kaj dodal k tej razpravi? 

Jože Marolt: Rad bi še dopolnil poročilo Odbora za družbenoekonom- 
ske odnose. Moram reči, da smo o vseh teh vidikih, ki so bili danes prisotni 
v razpravi, zelo temeljito razpravljali, in sicer bi omenil predvsem tri. 

1. Prav gotovo je utemeljena inaša skupna pripomba, da predlog zakona ni 
razdelal kategorije minulega dela. Hkrati smo tudi ugotovili, da ne kaže po- 
gojevati sprejetja tega zakona z raždelavo kategorije minulega dela. Dokler 
minulega dela nimamo razrešenega v sistemu nagrajevanja po delu, ga seveda 
ne moremo razdelati v pokojninskem sistemu. Prav je, da na to opozorimo ozi- 
roma da imamo v zakonu določbo, ki omogoča v procesu uresničevanja tega 
zakona postopno uveljavljanje te kategorije. 

2. V odboru smo bili prepričani, da podaljšana razprava ne bi bistveno 
prispevala k razčiščevanju nekaterih vprašanj in tudi ne bi oblikovala nekih 
novih rešitev, saj širjenje teh pravic zaradi naših ekonomskih in drugih razmer 
ni realno in možno. Zato smo se pač opredelili bolj v tem smislu, da se je po- 
trebno dogovoriti, glede na to, da smo mi o tem zakonu razpravljali ob koncu 
januarja, ali kaže vendarle preložiti obravnavo tega zakona v Zveznem zboru 
na februar oziroma marec, pod pogojem, da se nekatera vprašanja v tem 
obdobju še uskladijo. 

Omenil bi še naše stališče do 20. člena predloga zakona v zvezi z uve- 
ljavljanjem instituta predčasne upokojitve. 

Odbor je menil, da drugega odstavka tega člena ne moremo podpreti, saj 
pomeni uveljavljanje neke vrste diskriminacije tistih, ki delajo, in na račun 
katerih bi se okoriščali tisti, ki prej prenehajo z delom in gredo v pokoj. Odbor 
je opozoril še na en vidik tega problema, ki po mojem mnenju v predlogu 
mnenja ni dovolj jasno opredeljen. 

Rekli smo, da je najbrž situacija v Jugoslaviji takšna, da je nerealno vztra- 
jati na tem, da se ta možnost v celoti črta. V predlogu naših stališč je sicer re- 
čeno, da se inštitut predčasne upokojitve lahko uveljavlja kot izjema, vendar 
smo se še bolj točno opredelili, kakšna naj bi bila ta izjema oziroma kdaj se 
jo lahko uveljavlja. Iz znanih razlogov je naš cilj izboljševanje delovnih po- 
gojev in skrajševanje delovnega dne, ne pa predčasno upokojevanje. Menili 
smo, da je potrebno ta institut zelo restriktivno uveljavljati. Tako razmišljanje 
je bilo jasno izraženo tudi v dosedanji javni razpravi. Ko smo govorili o tej 
možnosti, smo imeli pred očmi predvsem generacijo, ki je rasla v prvih po- 
vojnih letih, ko je imel delovni teden celo šestdeset ur in tako dalje. Za to ge- 
neracijo skrajševanje delovnega dne ali tedna ne pride več v poštev, saj se jim 
delovna doba izteka. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Marolt. Kdo še želi 
razpravljati? (Nihče.) 

Predlagam, da skupina delegatov pripravi dopolnitve in popravke pred- 
loženega mnenja na podlagi današnje razprave na zboru. Predvideno je bilo, 
da bi vsi zbori sprejeli eno mnenje, seveda pa bodo naši delegati v Zveznem 
zboru upoštevali tudi vse razprave, ki so bile o tem zakonu v naši republiki. 
V skupino predlagam tovariše Jožeta Marolta, Srečlca Mlinariča, Jožeta Bo- 
žiča in tovarišico Tilko Blaha. 
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Glede na dileme v zvezi s 6. točko predloženih mnenj menim, da je prvi 
odstavek nekoliko kritičen do tega, koliko časa je bilo na razpolago za javno 
razpravo, v drugem stavku pa je dana pobuda, da bi pred sklepanjem v Zvez- 
nem zboru Zvezna konferenca Socialistične zveze vendarle uskladila nekatera 
vprašanja. S tem napotilom imajo delegati v Zveznem zboru dovolj manever- 
skega prostora za odločanje glede obravnave tega zakona. 

Tovariš Marolt je v zvezi s 5. točko predlagal, da bi jo jasneje oblikovali. 
Glede na predlog tovariša Mlinariča v zvezi s III. kongresom sindikatov pa 
menim, da bi kazalo še preučiti, ali se lahko sklicujemo na dokumente, ki bodo 
šele sprejeti. 

Se strinjate s predlogom, da skupina v predlagani sestavi pripravi predlog 
dopolnitev predloga mnenja? (Da.) 

Prehajamo na 12. t o č k o dnevnega reda, to je na predlog zakona o 
kritju obresti in drugih stroškov iz naslova zadolžitve Narodne banke Jugo- 
slavije v tujini za zagotovitev likvidnosti Jugoslavije v plačilih s tujino. 

Predlog zakona je predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin SFR 
Jugoslavije. 

Predlog zakona sta obravnavala Odbor za družbenoekonomske odnose in 
Zakonodajno-pravna komisija. 

Danes smo prejeli poročilo Zakonodajno-pravne komisije, mnenje Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije in predlog stališč in predlogov, ki naj bi jih 
zbor sprejel na podlagi 84. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Predstavnik delegacije ni posebej določen. Zeli predstavnik Izvršnega sveta 
besedo? (Ne želi.) Zeli delegat Zveznega zbora oziroma Zbora republik in pokra- 
jin razpravljati? (Ne želi.) Zeli poročevalec Odbora za družbenoekonomske od- 
nose razpravljati? (Ne želi.) Predstavnik Zakonodajno-pravne komisije? (Ne.) 

Preden začnemo razpravo, sem vam dolžna pojasnilo. Spominjate se, da je 
bil na decembrski seji ta zakon na dnevnem redu in da smo oblikovali kot za- 
interesiran zbor stališča in predloge pristojnima zboroma, v katerih smo jima 
predlagali, naj ne dasta soglasja k osnutku zakona. To pomeni, da bi delegacija 
ne bila pooblaščena za usklajevanje in se zaustavi postopek v Zboru republik in 
pokrajin. Mi smo taka stališča in predloge soglasno sprejeli. Ko smo sejo za- 
ključili in sta seji Zbora združenega dela in Zbora občin še potekali, so se neka- 
teri naši delegati v Zboru republik in pokrajin po telefonu opozarjali, naj bi 
dali delegaciji v Zboru republik in pokrajin za ta zakon, ki ga imamo danes 
na dnevnem redu, pooblastilo za usklajevanje. Zato sta se Zbor združenega 
dela in Zbor občin odločila, da bosta sprejela drugačen sklep, kot so bila sta- 
lišča in predlogi Družbenopolitičnega zbora. Pri tem usklajevanju sem ves čas 
sodelovala in nisem nasprotovala takemu ravnanju obeh zborov. Naši pred- 
logi in stališča so bili v usklajevalnem postopku tudi v celoti uveljavljeni in je 
zakonski akt, kot ga imamo danes pred seboj, pravilnejši. Naša odločitev je 
bila mogoče napačna le toliko, da nismo predvideli možnosti usklajevanja, am- 
pak smo bili nekoliko radikalni. Tudi skupina delegatov ob sodelovanju Izvrš- 
nega sveta in drugih strokovnih organov je bila mnenja, da gre za taka si- 
stemska vprašanja, da ne bi smeli še dopuščati izjem. Izražena je bila tudi kri- 
tika postopka v našem zboru. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ker ne želi nihče razprav- 
ljati, zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog stališč in predlo- 
gov v predlogu zakona o kritju obresti in drugih stroškov iz naslova zadolžitve 
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Narodne banke Jugoslavije v tujini za zagotovitev likvidnosti Jugoslavije v 
plačilih s tujino. 

Kdor je za predlog stališč in predlogov, naj prosim dvigne roko! (Vsi de- 
legati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel stališča in pred- 
loge k predlogu zakona o kritju obresti in drugih stroškov iz naslova zadol- 
žitve Narodne banke Jugoslavije v tujini za zagotovitev likvidnosti Jugosla- 
vije v plačilih s tujino. 

Na podlagi drugega odstavka 86. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije 
bom sprejeta stališča in predloge poslala boru združenega dela in Zboru občin. 

Prehajamo na 13. točko dnevnega reda, to je na osnutek odloka 
o sprejetju sprememb in dopolnitev družbenega plana Jugoslavije za obdobje 
1981—1985 in o določitvi rokov za predložitev osnutka in predloga sprememb 
in dopolnitev tega plana Skupščini SFR Jugoslavije. 

Osnutek odloka je predložil Zbor republik in pokrajin Skupščine SFR 
Jugoslavije. 

Obravnavala sta ga Odbor za družbenoekonomske odnose našega zbora in 
Zakonodajno-pravna komisija. Danes smo prejeli poročilo Zakonodajno-pravne 
komisije, stališča in pripombe Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, obve- 
stilo predsednika Zbora republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije o spre- 
membah in dopolnitvah osnutka odloka in predlog sklepa, ki naj bi ga zbor 
sprejel. 

Želijo predstavniki predlagatelja, delegati Zbora republik in pokrajin be- 
sedo? (Ne.) Želi besedo predstavnik Izvršnega sveta? (Da.) Besedo ima tovariš 
Milivoj Samar, član Izvršnega sveta in predsednik Republiškega komiteja za 
družbeno planiranje. 

Milivoj Samar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Ze ob analizah družbenoekonomskega razvoja v prvem letu izvajanja 
srednjeročnega plana, zlasti pa ob razpravah o razvojni resoluciji za letošnje 
leto smo ugotavljali, da so se bistveno zaostrile nekatere osnovne predpostavke 
razvoja. Izraziteje so izpostavljeni problemi ekonomskih odnosov s tujino, ki v 
veliki meri odražajo dosedanji avtarkičen in ekstenziven razvoj v okvirih, 
ki so presegali materialne možnosti jugoslovanskega gospodarstva. 

Predsedstvo SFR Jugoslavije je zato sklenilo, naj plačilna in devizna bi- 
lanca Jugoslavije postaneta odločilni okvir razvoja v naslednjem srednjeroč- 
nem obdobju in na tej osnovi sprejela usmeritev za odločnejšo krepitev iz- 
vozne usmeritve združenega dela. Z zmanjšanjem stopnje zadolženosti ter de- 
ficita plačilne bilance bodo zmanjšana razpoložljiva sredstva za potrošnjo in 
razvoj, kar narekuje tudi selekcijo razvojnih prioritet v smeri krepitve izvozne 
sposobnosti in ponovno prilagajanje vseh drugih oblik porabe. 

Predlagani odlok o spremembah in dopolnitvah družbenega plana Jugo- 
slavije za obdobje 1981—1985 in o določitvi rokov za te spremembe pomeni 
formalni začetek tega postopka. 

Izvršni svet je obravnaval predlog odloka ter sprejel stališča in pripombe, 
ki ste jih dobili danes. Stališča smo uskladili tudi z delegacijo Skupščine SR 
Slovenije v Zboru republik in pokrajin. Menimo, da je potrebno odlok čimprej 
sprejeti, hkrati pa predlagamo, da Skupščina SFR Jugoslavije ob sprejemu od- 
loka sprejme tudi smernice ali sklepe, ki bi povzeli stališča komisije zveznih 
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družbenih svetov za vprašanja ekonomske stabilizacije, kar bi bilo skladno s 
pristopom te Skupščine, ko je s smernicami določila ob začetku priprav za plan 
za obdobje 1981—1985 takšno usmeritev in jo tudi sprejela. Tako bi ob sprejetju 
opredelili smeri in okvire sprememb planskih dokumentov, kar bi prispevalo 
k skladnejšemu delovanju vseh nosilcev planiranja, poenotenju smeri spre- 
memb in prilagajanju planskih nalog materialnim možnostim. 

Glede na vzroke sedanjih gospodarskih problemov, ki narekujejo tudi spre- 
membe planskih dokumentov, je nujno potrebno poudariti, da te spremembe 
ne pomenijo le krčenja razvojnih prioritet, ampak zahtevajo tudi nekatere 
spremembe v zasnovi razvoja in obnašanju vseh njegovih nosilcev. Celoten po- 
stopek sprememb in dopolnitev plana bi moral potekati v skladu z načeli za- 
kona o temeljih sistema planiranja in se zaključiti v 'takšnih rokih, ki bi za- 
gotavljali, da bodo spremembe ustrezno vključene v pripravo resolucije za leto 
1983. Zato tudi predlagamo, da Zvezni izvršni svet predloži Zvezni skupščini 
v obravnavo osnutek sprememb in dopolnitev družbenega plana Jugoslavije do 
konca junija, predlog sprememb in dopolnitev pa do konca septembra, tako da 
bi v oktobru bil predlog sprejet v Skupščini. 

Na osnovi predloga zveznega odloka je Izvršni svet pripravil osnutek od- 
loka o spremembah in dopolnitvah družbenega plana Slovenije, ki ga boste ob- 
ravnavali na naslednji seji zborov. Pripravljamo tudi nove ocene razvojnih 
okvirov za srednjeročno obdobje in druge osnove za spremembo planskih do- 
kumentov v republiki. Ob tem je potrebno še posebej omeniti dejavnost pod- 
pisnikov dogovora o temeljih plana, ki v skladu s sklepi Skupščine ob spre- 
jemu resolucije poleg svojih nalog za leto 1982 že pripravljajo tudi predloge 
za spremembo tega dogovora. Tako ocenjujemo, da se je v Sloveniji ta posto- 
pek vsebinsko že pričel v okviru izvajanja nalog letošnje resolucije in bo po- 
tekal v skladu z usmeritvami in roki, ki so predloženi v Zvezni skupščini. 

Izvršni svet predlaga zboru, da pooblasti delegacijo Skupščine SR Slove- 
nije v Zboru republik in pokrajin Zvezne skupščine, da sprejme predlagani od- 
lok in pri tem uveljavlja predlagane dopolnitve oziroma pripombe. Hvala lepa. 

Predsednica Tina T o m 1 j e : Hvala lepa, tovariš Samar. Zeli poroče- 
valec Odbora za družbenoekonomske odnose razpravljati? (Ne želi.) Zeli po- 
ročevalec Zakonodajno-pravne komisije razpravljati? (Ne želi.) 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) 
Če ne želi nihče razpravljati, dajem na glasovanje predlog sklepa k osnutku 

odloka o sprejetju sprememb in dopolnitev družbenega plana Jugoslavije za 
obdobje 1981—1985 in o določitvi rokov za predložitev osnutka in predloga 
sprememb in dopolnitev tega plana Skupščini SFR Jugoslavije. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 14. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o določitvi števila sodnikov Vrhovnega sodišča SR Slovenije. 

Predlog odloka je predložila Komisija za pravosodje Skupščine SR Slove- 
nije. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije se s predlogom odloka strinja. Pred- 
log odloka je obravnavala Zakonodajno-pravna komisija in Komisija za vo- 
litve, imenovanja in administrativne zadeve. 
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Zeli razpravljati predsednik Komisije za pravosodje? (Ne želi.) Zeli raz- 
pravljati predstavnik Izvršnega sveta? (Ne želi.) Zeli razpravljati predstavnik 
Zakonodajno-pravne komisije? (Ne želi.) 

Zeli kdo razpravljati o predlogu odloka? (Nihče.) 
Ker ne želi nihče razpravljati, dajem predlog odloka o določitvi števila 

sodnikov Vrhovnega sodišča SR Slovenije na glasovanje. 
Kdor je za predlog odloka, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo 

roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog odloka 

o določitvi števila sodnikov Vrhovnega sodišča SR Slovenije. 

Prehajamo na 15. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o določitvi števila namestnikov javnega tožilca SR Slovenije. 

Predlog odloka je predložila Komisija za pravosodje Skupščine SR Slove- 
nije. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije se s predlogom odloka strinja. Odlok 
je obravnavala tudi Zakonodajno-pravna komisija in Komisija za volitve, ime- 
novanja in administrativne zadeve. 

Zeli razpravljati predsednik Komisije za pravosodje? (Ne želi.) Zeli raz- 
pravljati predstavnik Izvršnega sveta? (Ne želi.) Želijo razpravljati predstavniki 
delovnih teles, Zakonodajno-pravne komisije, Komisije za volitve, imenovanja 
in administrativne zadeve? (Ne želijo.) 

Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) 
Dajem predlog odloka o določitvi števila namestnikov javnega tožilca SR 

Slovenije na glasovanje. 
Kdor je za predlog odloka, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo 

roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog odloka 

o določitvi števila namestnikov javnega tožilca SR Slovenije. 

Prehajamo na 16. točko dnevnega reda, to je na volitve in ime- 
novanja. 

1. Predlog odloka o razrešitvi in imenovanju namestnika predsednika Re- 
publiškega komiteja za mednarodno sodelovanje. 

Predlog odloka je predložila Komisija za volitve, imenovanja in admini- 
strativne zadeve. 

Zeli o predlogu odloka kdo razpravljati? (Nihče.) Dajem predlog odloka o 
razrešitvi in imenovanju namestnika predsednika Republiškega komiteja za 
mednarodno sodelovanje na glasovanje. 

Kdor je za predlog odloka, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog odloka 
o razrešitvi in imenovanju namestnika predsednika Republiškega komiteja za 
mednarodno sodelovanje. 

S tem je bil v Družbenopolitičnem zboru razrešen dolžnosti namestnika 
predsednika Republiškega komiteja za mednarodno sodelovanje tovariš Dušan 
Brglez in imenovana Cvetka Selšek za namestnico predsednika Republiškega 
komiteja za mednarodno sodelovanje. 
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2. Predlog odloka o imenovanju namestnika javnega tožilca Višjega jav- 
nega tožilstva v Mariboru. 

Predlog odloka je predložila Komisija za volitve, imenovanja in admini- 
strativne zadeve Skupščine SR Slovenije. Izvršni svet se s tem predlogom 
odloka strinja. 

Zeli kdo razpravljati o predlogu odloka? (Nihče.) Dajem predlog odloka na 
glasovanje. 

Kdor je za predlog odloka, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor predlog odloka o imenovanju 
namestnika javnega tožilca Višjega javnega tožilstva v Mariboru soglasno 
sprejel. 

S tem je bil v Družbenopolitičnem zboru za namestnika javnega tožilca 
Višjega javnega tožilstva v Mariboru imenovan Ivan Korošec, namestnik jav- 
nega tožilca Temeljnega javnega tožilstva v Mariboru. 

3. Predlog odloka o razrešitvi sodnika Višjega sodišča v Kopru. 
Predlog odloka je predložila Komisija za volitve, imenovanja in admini- 

strativne zadeve. Izvršni svet se s predlogom odloka strinja. 
Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) Dajem predlog odloka na glasovanje. 
Kdor je za predlog odloka, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo 

roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog odloka 

o razrešitvi sodnika Višjega sodišča v Kopru. 
S tem je bil s 1. marcem 1982 v Družbenopolitičnem zboru Danilo Sever 

razrešen dolžnosti sodnika Višjega sodišča v Kopru. 
4. Predlog sklepa, s katerim se ugotavlja, da Zoranu Žagarju zaradi na- 

stopa nove dolžnosti preneha mandat člana delegacije Skupščine SR Slovenije 
v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije z 31. januarjem 1982. 

Predlog sklepa je predložila Komisija za volitve, imenovanja in admini- 
strativne zadeve. 

Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) Dajem predlog sklepa na glasovanje. 
Kdor je za predlog sklepa, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo 

roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog sklepa, 

s katerim se ugotavlja, da je Zoranu Žagarju z 31. januarjem 1982 zaradi na- 
stopa nove dolžnosti prenehal mandat člana delegacije Skupščine SR Slove- 
nije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije. 

Mislim,^ da je prav, da tovarišu Zoranu Žagarju zaželimo novih uspehov 
na novi dolžnosti in se mu tudi zahvalimo za njegova prizadevanja v Zboru re- 
publik in pokrajin. 

Prehajamo na 17. točko dnevnega reda, to je na predloge in 
vprašanja delegatov. 

Na prejšnjih sejah ni bilo postavljeno nobeno delegatsko vprašanje. Zeli 
na današnji seji kdo postaviti delegatsko vprašanje ali dati pobudo? (Ne želi.) 

Odrejam 10 minut odmora. 

(Seja zbora je bila prekinjena ob 12.20 in se je nadaljevala ob 12.35.) 
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Predsednica Tina T o m 1 j e : Tovarisica in tovariši delegati! 

Vračamo se na 11. t o č k o dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 

Prosim tovariša Marolta, da poroča o dopolnitvah predlaganega mnenja, 
ki jih je pripravila delovna skupina. 

Jože Marolt: Skupina delegatov predlaga naslednje spremembe ozi- 
roma dopolnitve predloga mnenja: , 

V prvi točki se v drugi vrsti črta beseda »dosledno«. Menimo, da predla- 
gani osnutek zakona sploh ni izpeljal ustavne opredelitve, ne pa da ni dosledno 
izpeljal ustavne opredelitve minulega dela. 

Na koncu druge točke predlagamo, da se doda nov odstavek: »Zakon bi 
moral omogočiti uveljavljanje vsaj takšnih rešitev in s tem odpirati možnosti 
za postopno izpeljavo načel minulega dela«. 

V tretji točki predlagamo črtanje tretje, četrte in pete vrstice, tako da bi se 
glasila: »Skupščina SR Slovenije meni, da je sicer potrebno predvideti mož- 
nost predčasne upokojitve, vendar le kot izjemo«. Črtamo torej besedilo, i 
se glasi: »v tistih primerih, ko z organiziranimi prizadevanji ni mogoče zago- 
toviti humanejših delovnih pogojev...« Stavek bi se nadaljeval tako: »S tem 
v zvezi Skupščina meni, da bi morali pri tem zaostriti pogoje za uveljavlja- 
nje predčasne upokojitve, pri čemer bi morali imeti večji vpliv delavci v or- 
ganizacijah združenega dela...« nadaljnje besedilo ostane nespremenjeno. 

V šesti točki predlagamo dopolnitev, da se v besedilo »... se vključijo v 
razpravo ...« vnese beseda »piše« in se glasi: »se širše vključijo v razpravo o 
tako pomembnem sistemskem zakonu...« nadaljnje besedilo ostane nespre- 
menjeno. 

V sedmi točki, ko dajemo napotila našim delegatom v Zveznem zboru 
Skupščine SFR Jugoslavije, naj pri pripravi predloga zakona in v razpravah o 
njem uveljavljajo mnenje Skupščine SR Slovenije ter stališča, pripombe m 
predloge Izvršnega sveta, ugotovitve in stališča Izvršnega odbora RK SZDL. 
itd., menimo, da je boljši izraz Republiške konference Socialistične zveze, saj 
tako zajemamo vse organe, ki so v okviru Republiške konference SZDL S o- 
venije. Za tem se vstavijo besede: »in Republiškega sveta Zveze sindikatov 
Slovenije.« 

To so dopolnitve predloga mnenja, ki jih je oblikovala skupina. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Marolt! Slišali ste 
spremembe in dopolnitve predloga mnenja k osnutku zakona o invalidsko-po- 
kojninskem zavarovanju. 2eli kdo razpravljati o teh spremembah in dopolnit- 
vah? (Nihče.) 

Če ne želi nihče razpravljati, pomeni, da se z njimi strinjamo. Dajem na 
glasovanje spremembe, ki se nanašajo na prvo, drugo, tretjo, šesto in sedmo 
točko. 

Kdor je za te dopolnitve in spremembe, naj prosim dvigne roko! (Vsi de- 
legati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so spremembe in dopolnitve soglasno sprejete. 
Na glasovanje dajem celotno mnenje Družbenopolitičnega zbora k osnutku 

zakona o invalidsko-pokojninskem zavarovanju. 
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Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel mnenje k os- 
nutku zakona o temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavaro- 
vanja. 

S tem je zaključena tudi 11. točka dnevnega reda. Zaključujem sejo Druž- 
benopolitičnega zbora. 

(Seja zbora je bila končana ob 12.40.) 



66. seja 

(24. februarja 1982) 

Predsedovala: Tina Tomlje, 
predsednica Družbenopolitičnega zbora 

Začetek seje ob 9.05. 

Predsednica Tina Tomlje: Tovarišice in tovariši delegati! Pričenjam 
66. sejo Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije. 

Za današnjo sejo so se opravičili: Jože Božič, Marko Bule, Majda Gaspari, 
Ivan Godec, Rudi Kropivnik, Štefanija Zagmeister, Jože Marolt, Milan Kučan, 
Ciril Sitar in Vlado Beznik. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga na podlagi drugega odstav- 
ka 260. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije združitev prve in druge faze 
obravnave predloga za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o re- 
publiških upravnih organih z osnutkom zakona. 

Predlagam, da v skladu z določili poslovnika zbor o tem odloči z glasova- 
njem. Kdor je za predlog Izvršnega sveta o združitvi obeh faz, naj prosim dvi- 
gne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdr- 
žal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da se zbor strinja s predlogom predlagatelja glede združitve 
prvih dveh faz zakonodajnega postopka. 

Enak postopek predlaga Izvršni svet Skupščine SR Slovenije tudi za ob- 
ravnavo predloga za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o or- 
ganizaciji in delovnem področju republiških upravnih organov in republiških 
organizacij ter samostojnih strokovnih služb Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije z osnutkom zakona. 

Predlagam, da tudi o tem zbor glasuje. Kdor je za združitev obeh faz, naj 
prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 
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Ugotavljam, da se zbor strinja s predlogom Izvršnega sveta o združitvi 
prvih dveh faz zakonodajnega postopka. 

Glede na to predlagam za današnjo sejo naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 65. seje zbora, 
2. predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o si- 

stemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o re- 
publiških upravnih organih z osnutkom zakona z informacijo o uresničevanju 
zakona o sistemu državne uprave in Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije 
ter o republiških upravnih organih, 

3. predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o orga- 
nizaciji in delovnem področju republiških upravnih organov in republiških 
organizacij ter samostojnih strokovnih služb Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije z osnutkom zakona, 

4. predlog zakona o ustanovitvi Republiškega družbenega sveta za vpra- 
šanja organizacije in delovanja administrativno strokovnih služb, 

5. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o določitvi okoli- 
šev in števila delegatskih mest po dejavnostih in okoliših za Zbor združenega 
dela Skupščine SR Slovenije, 

6. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o komunalnih 
dejavnostih posebnega družbenega pomena, 

7. predlog zakona o samostojnih kulturnih delavcih, 
8. predlog odloka o pripravi in sprejetju sprememb in dopolnitev družbe- 

nega plana SR Slovenije za obdobje od leta 1981 do leta 1985, 
9. volitve in imenovanja, 

10. predlogi in vprašanja delegatov. 
Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev dnevnega reda? (Ne.) 
Ugotavljam, da je predlog dnevnega reda sprejet. 
Družbenopolitični zbor daje stališča po 72. členu poslovnika Skupščine 

SR Slovenije in 19. členu poslovnika zbora k 7. in 8. točki dnevnega reda, to je 
k predlogu zakona o samostojnih kulturnih delavcih in k predlogu odloka o 
pripravi in sprejetju sprememb in dopolnitev družbenega plana SR Slovenije 
za obdobje od leta 1981 do leta 1985. Kot zainteresiran zbor na podlagi 84. čle- 
na poslovnika Skupščine SR Slovenije pa obravnava zbor 6. točko dnevnega 
reda, to je predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o komunalnih 
dejavnostih posebnega družbenega pomena. O tem je zbor odločil že ob spre- 
jemu periodičnega delovnega načrta za I. trimesečje 1982. 

Predsednik Zbora združenega dela in predsednica Zbora občin sta me z do- 
pisi obvestila, da sta zbora obravnavala osnutek zakona o spremembah in do- 
polnitvah zakona o stanovanjskih razmerjih in predlog za izdajo zakona o 
spremembah in dopolnitvah obrtnega zakona in ju sprejela v skladu s stališči 
našega zbora. V skladu z 22. členom poslovnika Družbenopolitičnega zbora 
predlagam zboru naslednji sklep: 

Družbenopolitični zbor ugotavlja, da sta Zbor združenega dela in Zbor ob- 
čin sprejela osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanj- 
skih razmerjih in predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah obrt- 
nega zakona v skladu s stališči, ki jih je Družbenopolitični zbor sprejel na pod- 
lagi 72. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije in 19. člena poslovnika zbo- 
ra na seji dne 27. januarja 1982. 
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Kdor je za sklep, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor predlagani sklep soglasno sprejel. 

Prehajam na 1. točko dnevnega reda, to je odobritev zapisnika 
65. seje zbora. 

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev zapisnika? (Ne.) Dajem 
zapisnik 65. seje zbora na glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi 
delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno odobril zapisnik 65. 
seje zbora. 

Obveščam vas, da bomo na skupnem zasedanju Zbora združenega dela, 
Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora poslušali ekspoze k predlogu za iz- 
dajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu državne uprave in 
o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih 
z osnutkom zakona, z informacijo o uresničevanju tega zakona, k predlogu za 
izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in delovnem 
področju republiških upravnih organov in republiških organizacij ter samo- 
stojnih strokovnih služb Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije z osnutkom 
zakona in k predlogu zakona o ustanovitvi Republiškega družbenega sveta za 
vprašanja organizacije in delovanja administrativno-strokovnih služb, ki ga 
bo na skupnem zasedanju podal podpredsednik Izvršnega sveta tovariš Dušan 
Šinigoj. 

Prekinjam sejo Družbenopolitičnega zbora in vas prosim, da se udele- 
žite skupnega zasedanja v veliki dvorani republiške Skupščine. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.10 in se je nadaljevala ob 10.15.) 

Predsednica Tina T o m 1 j e : Prehajamo na 2. točko dnevnega 
reda, to je na predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zako- 
na o sistemu državne uprave in o izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter 
o republiških upravnih organih z osnutkom zakona, z informacijo o uresni- 
čevanju zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR 
Slovenije ter o republiških upravnih organih. 

Predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona in informacijo je predložil 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Predlog za izdajo zakona z osnutkom in 
informacijo so obravnavali Odbor za družbenopolitični sistem, Komisija za vo- 
litve, imenovanja in administrativne zadeve in Zakonodajno-pravna komisija. 
Danes ste prejeli na klop stališča, mnenja in predloge Sveta za družbenopoli- 
tični sistem pri Predsedstvu Republiške konference SZDL Slovenije. Ekspoze 
smo poslušali na skupnem zasedanju. 

Predstavnik Izvršnega sveta za to točko dnevnega reda je tovariš Miha 
Wohinz, republiški svetovalec v Republiškem sekretariatu za pravosodje, up- 
ravo in proračun. Želijo poročevalci Odbora za družbenopolitični sistem dopol- 
niti pismeno poročilo? (Da.) 

Dušan Najdič: Dopolnil bi poročilo le z našim mnenjem k 20. a čle- 
nu. Izvršni svet naj prouči ta člen in vidi, ali ne bi bilo ustrezneje te določbe 
oblikovati kot napotilne, ne pa kot obvezne, da namreč upravni organi in sa- 
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moupravna interesna skupnost morajo zaradi smotrne razmejitve strokovnega 
dela na posameznem področju s sporazumom določiti strokovne naloge, ki jih 
bo opravljal upravni organ za samoupravno interesno skupnost oziroma stro- 
kovna služba samoupravne interesne skupnosti za upravni organ. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa. Želita poročevalec Komisije za 
volitve, imenovanja in administrativne zadeve in predstavnik Zakonodajno- 
pravne komisije razpravljati? (Ne.) 

Začenjam razpravo. Kdo želi razpravljati o predlogu za izdajo zakona z 
osnutkom zakona in o informaciji? (Nihče.) Če ne želi nihče razpravljati, za- 
ključujem razpravo in predlagam, da zbor sprejme naslednji sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o siste- 
mu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o repu- 
bliških upravnih organih z osnutkom zakona se sprejme. 

2. Predlog zakona naj pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi predloga zakona naj Izvršni svet upošteva stališča, mnenja 

in predloge delovnih teles Skupščine in zbora in stališča Sveta za družbeno- 
politični sistem pri Predsedstvu Republiške konference SZDL Slovenije. 

Z vidika teh stališč, mnenj in predlogov naj znova prouči utemeljenost in 
nujnost tistih v osnutku zakona predlaganih sprememb in dopolnitev, ki pre- 
segajo uskladitev zakona z ustavnimi amandmaji od I do VII k ustavi SR 
Slovenije ter njihovo primernost. 

4. Družbenopolitični zbor sprejema informacijo o uresničevanju zakona o 
sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o re- 
publiških upravnih organih kot delen prikaz stanja na področju delovanja in 
organiziranosti državnih upravnih in izvršilnih organov in kot gradivo za pre- 
sojo utemeljenosti in primernosti predloženih sprememb in dopolnitev zakona 
s tega področja. 

Celovitejšo oceno stanja na področju državne uprave naj da v letnem pro- 
gramu dela Skupščine predvidena analiza o ustavni preobrazbi državne uprave 
v SR Sloveniji, ki naj obsega predvsem oceno dela državnih upravnih in iz- 
vršilnih organov z vidika uresničevanja državnih in samoupravnih funkcij 
družbenopolitičnih skupnosti in s tem povezanega procesa podružbljanja up- 
rave, oceno uresničevanja odgovornosti in samostojnosti teh organov ter oce- 
no razvoja družbenoekonomskih odnosov v upravnih organih. Analiza naj naka- 
že nadaljnje smeri razvoja organizacije upravnih organov s posebnim poudar- 
kom na organizaciji občinskih upravnih organov in naj utemelji potrebo po 
morebitnih spremembah in dopolnitvah predpisov s tega področja. 

Tak je predlog sklepa. Menim, da bi bilo potrebno 4. točko našega sklepa 
dopolniti s tem, da podpiramo vsa izhodišča, ki so bila v zvezi z informacijo 
dana v ekspozeju predstavnika Izvršnega sveta SR Slovenije na skupnem za- 
sedanju zborov. Zeli še kdo dopolniti predlagani sklep? Se z dopolnitvijo, ki 
sem jo predlagala, strinjate? (Da.) 

Sklep s tako dopolnitvijo dajem na glasovanje. Kdor je za, naj prosim 
dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor predlagani sklep soglasno 
sprejel. 
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Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in delovnem pod- 
ročju republiških upravnih organov in republiških organizacij ter samostojnih 
strokovnih služb Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije z osnutkom zakona. 

Predlog za izdajo zakona je pripravil Izvršni svet, v Skupščini pa so ga 
obravnavali Odbor za družbenopolitični sistem našega zbora, Komisija za vo- 
litve, imenovanja in administrativne zadeve ter Zakonodajno-pravna komisi- 
ja. Danes smo prejeli stališča, mnenja in predloge Sveta za družbenopolitični 
sistem pri Predsedstvu Republiške konference SZDL Slovenije. 

Predstavnik Izvršnega sveta je tovariš Miha Wohinz, republiški svetovalec 
v Republiškem sekretariatu za pravosodje, upravo in proračun. Želijo poroče- 
valci delovnih teles razpravljati? (Ne želijo.) 

Začenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? (Nihče.) Zaključujem razpravo 
in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o orga- 
nizaciji in delovnem področju republiških upravnih organov in republiških 
organizacij ter samostojnih strokovnih služb Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije z osnutkom zakona se sprejme. 

2. Predlog zakona naj pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi predloga zakona naj Izvršni svet upošteva stališča, mne- 

nja predloge in pripombe delovnih teles Skupščine in zbora ter stališča Sveta 
za družbenopolitični sistem pri Predsedstvu Republiške konference SZDL Slo- 
venije. Zeli kdo dopolniti predlagani sklep? (Nihče.) Dajem predlog sklepa na 
glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor sprejel sklep k predlogu za iz- 
dajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in delov- 
nem področju republiških upravnih organov in republiških organizacij ter sa- 
mostojnih strokovnih služb Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije z osnut- 
kom zakona. 

Prehajamo na 4. t o č k o dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o ustanovitvi Republiškega družbenega sveta za vprašanja organizacije in de- 
lovanja administrativno strokovnih služb. 

Predlog zakona je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, v Skup- 
ščini pa so ga obravnavali Odbor za družbenopolitični sistem, Komisija za vo- 
litve, imenovanja in administrativne zadeve in Zakonodajno-pravna komisija. 

Ekspoze v zvezi s to točko dnevnega reda smo poslušali na skupnem zase- 
danju. Predstavnik pri tej točki dnevnega reda je dr. Lojze Ude, član Izvršnega 
sveta in predsednik Republiškega komiteja za zakonodajo. 

Želijo poročevalci delovnih teles razpravljati? (Ne želijo.) 
Začenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? (Nihče.) Če ne želi nihče razprav- 

ljati, dajem na glasovanje predlog zakona o ustanovitvi Republiškega druž- 
benega sveta za vprašanja organizacije in delovanja administrativno strokov- 
nih služb. Kdor je za predlog zakona, naj, prosim, dvigne roko! (Vsi delegati 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor predlog zakona o ustanovitvi 
Republiškega družbenega sveta za vprašanja organizacije in delovanja admi- 
nistrativno strokovnih služb soglasno sprejel. 

37 
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Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o določitvi okolišev in števila delegatskih 
mest po dejavnostih in okoliših za Zbor združenega dela Skupščine SR Slo- 
venije. 

Predlog zakona je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. V Skup- 
ščini pa so ga obravnavali odbor za družbenopolitični sistem, Komisija za vo- 
litve, imenovanja in administrativne zadeve in Zakonodajno-pravna komisija. 
Danes smo prejeli mnenje Izvršnega sveta o amandmajih k predloženemu 
zakonu. 

Predstavnik predlagatelja je tudi pri tej točki dnevnega reda tovariš Miha 
Wohinz. Želite besedo? (Ne.) Želijo poročevalci delovnih teles razpravljati? 
(Ne želijo.) 

Začenjamo z razpravo. Kdo želi razpravljati o predlogu zakona? (Nihče.) 
Zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o določitvi okolišev in števila delegatskih mest po dejav- 
nostih in okoliših za Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije. Kdor je za 
predlog zakona, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog zakona 
o določitvi okolišev in števila delegatskih mest po dejavnostih in okoliših za 
Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o komunalnih dejavnostih posebnega 
družbenega pomena. 

Predlog zakona je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. V Skup- 
ščini so ga obravnavali Odbor za družbenoekonomske odnose, Zakonodajno- 
pravna komisija in skupina delegatov za proučitev družbenoekonomskih od- 
nosov v samoupravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje in zakon- 
skih aktov s tega področja. Danes smo prejeli predlog stališč in predlogov, ki 
naj bi jih zbor sprejel na podlagi 84. člena poslovnika Skupščine SR Slove- 
nije kot zainteresirani zbor, dodatno poročilo družbenoekonomskih odnosov v 
samoupravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje in zakonskih ak- 
tov s tega področja in poročilo Zakonodajno-pravne komisije. Predstavnica 
predlagatelja je tovarišica Marija Zupančič-Vičar, članica Izvršnega sveta in 
predsednica Republiškega komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora, ki ji 
dajem besedo. 

Marija Zupančič-Vičar: Tovarišica predsednica, tovarišice in 
tovariši delegati! Dovolite mi, da v imenu predlagatelja podam nekaj skupnih 
ugotovitev k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o komu- 
nalnih dejavnostih posebnega družbenega pomena. Kot gradivo za razpravo 
o predlogu omenjenega zakona ste prejeli predlog zakona in amandmaje 
predlagatelja zakona, ki so bili pripravljeni kot sestavni del predloga zakona 
na podlagi razprave v delovnih telesih Skupščine in njenih zborih ter na pod- 
lagi pripomb in pobud, ki so jih predlagatelju posredovale samoupravne or- 
ganizacije in skupnosti. 

Poleg tega ste danes prejeli še amandma Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije in dodatne amandmaje skupine delegatov za proučitev družbeno- 
ekonomskih odnosov v samoupravnih interesnih skupnostih materialne pro- 
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izvodnje in zakonskih aktov s tega področja, ki izhajajo iz amandmajev občin- 
skih skupščin, skupin delegatov za delegiranje delegatov v zbore Skupščine 
in drugih predlagateljev. Že v razpravi o osnutku zakona smo govorili o na- 
menu in ciljih, ki jih želimo uresničiti s spremembami in dopolnitvami veljav- 
nega zakona o komunalnih dejavnostih posebnega družbenega pomena, zato 
menim, da dodatna obrazložitev o tem ni potrebna. V zvezi z amandmaji k 
predlogu zakona in glede na nekatera nepopolna tolmačenja posameznih do- 
ločb predloženega zakona, pa je potrebno spregovoriti še nekaj besed o samo- 
upravnem organiziranju samoupravnih komunalnih skupnosti in izvajalcev 
komunalnih skupnosti, o financiranju komunalnih dejavnosti ter o prehodnem 
obdobju, v katerem inaj bi se uveljavili novi odnosi in razmerja v skladu s 
predlaganim zakonom. 

V skladu z usmeritvami in stališči predloženega zakona se je predlaga- 
telj opredelil, da se komunalne interesne skupnosti ustanavljajo praviloma za 
eno občino, lahko pa tudi za območje ene ali več občin. S samoupravnim spo- 
razumevanjem naj se določi, za katero območje se bodo ustanovile komunalne 
interesne skupnosti. S tem predloženi zakon ne izključuje možnosti, da se v 
okviru komunalne interesne skupnosti organizirajo enote oziroma temeljne 
skupnosti ob pogojih, ki jih določa zakon o skupnih osnovah svobodne men- 
jave dela. 

Glede organiziranja izvajalcev komunalnih dejavnosti je potrebno opo- 
zoriti, da predloženi zakon daje usmeritev, naj se komunalne delovne organiza- 
cije oziroma temeljne organizacije združenega dela, ki opravljajo komunalno 
dejavnost, usposobijo predvsem za gospodarjenje s komunalnimi objekti in na- 
pravimi ter prevzemajo obveznosti, da bodo delovni ljudje in občani deležni 
ustrezne preskrbe s komunalnimi storitvami oziroma proizvodi. Hkrati naj bi 
te organizacije kot izvajalci komunalnih dejavnosti skrbele tudi za usmerjanje 
komunalnih investicij, opravljale naj bi tudi strokovni nadzor nad izvajanjem 
teh investicij in tako zagotavljale odgovorno in kvalitetno izvedbo le-teh ter 
kasnejše smotrno in učinkovito obratovanje komunalnih objektov in naprav. 

Še vedno so prisotne nekatere težnje, ki so v nasprotju s takšno osnovno 
usmeritvijo. Izražajo se v nekaterih amandmajih, po katerih naj bi se inve- 
stitorstvo uredilo tako, da bi bila komunalna skupnost možen investitor, ob- 
stoječe komunalne organizacije pa v načelu izvajalec gradbenih in drugih 
del za investicije na področju komunalnega gospodarstva. Poudariti moram, 
da so takšne zahteve v nasprotju z načelom, da je samoupravna interesna skup- 
nost mesto za usklajevanje in dogovarjanje med uporabniki in izvajalci in z 
načelom, da so komunalne organizacije združenega dela nosilec enostavne in 
razširjene reprodukcije, kar je v skladu z njihovo funkcijo na področju komu- 
nalnih dejavnosti. 

Za izvajanje gradbenih in drugih del pri graditvi oziroma rekonstruk- 
ciji komunalnih objektov in naprav naj se usposobijo in specializirajo že obsto- 
ječe organizacije združenega dela gradbeništva ter montažna in obrtna pod- 
jetja in v primerih, ko je to smotrno, tudi za to specializirane temeljne orga- 
nizacije združenega dela v sestavi komunalnih delovnih organizacij. Zato 
predlagatelj meni, da je v predlogu zakona ponuđena ureditev glede investi- 
cijskih del v obsegu sprememb in dopolnitev, ki jih izraža dodatni amandma 
omenjene skupine delegatov za proučitev družbenoekonomskih odnosov v sa- 
moupravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje in zakonskih aktov 
s tega področja k 10. in 11. členu predloga zakona, najbolj primerna. 
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Sistem financiranja na področju komunalnega gospodarstva je izpeljan ta- 
ko, da se v načelu sredstva za razširjeno reprodukcijo zagotavljajo s samoup- 
ravnim združevanjem sredstev ter za enostavno reprodukcijo z dogovorjenimi 

_ cenami za individualno določljive in izmerljive komunalne storitve oziroma 
proizvode in s povračili za individualno nedoločljive in neizmerljive komu- 
nalne storitve. 

Pri dogovarjanju o cenah in povračilih je s predloženim zakonom uveljav- 
ljen princip, da se v tej svobodni menjavi dela v večji meri uveljavijo tržne 
zakonitosti. Opozoriti je treba, da po predlogu zakona subjekti samoupravnega 
združevanja sredstev niso našteti, kar pomeni, da lahko združujejo sredstva 
ne le organizacije združenega dela in delovne skupnosti, temveč tudi drugi 
subjekti. 

Opozoriti je treba tudi na to, da predlog zakona ne določa vira sredstev 
pri subjektih, ki združujejo sredstva, seveda pa je lahko tak vir pri organiza- 
cijah združenega dela le čisti dohodek in ne dohodek. Dogovorjene cene in po- 
vračila bremenijo po predlogu zakona uporabnike komunalnih storitev kot ma- 
terialni strošek. 

V predlogu zakona in ponuđenih amandmajih omenjene skupine delegatov 
za proučitev družbenoekonomskih odnosov v samoupravnih interesnih skup- 
nostih materialne proizvodnje je opredeljena tudi struktura cene oziroma pov- 
račila, pri čemer je dana možnost, da se s cenami in povračili krije tudi dogo- 
vorjen del razširjene reprodukcije na komunalnem področju v skladu s samo- 
upravnim sporazumom o temeljih plana komunalne skupnosti. Take ureditve, 
ki naj bi jo uveljavili v skladu s predloženim zakonom in sprejetimi stališči 
skupine delegatov za proučitev družbenoekonomskih odnosov samoupravnih 
interesnih skupnosti materialne proizvodnje in zakonskih aktov s tega področja 
k predlaganim amandmajem, ne bi kazalo spreminjati v smislu drugih pred- 
laganih amandmajev. 

Pri opredeljevanju plačnikov povračila je predlagatelj izhajal iz dejstva, 
da se ustvarja dohodek kot nova vrednost pri organizacijah združenega dela s 
področja gospodarstva in pri delovnih ljudeh, ki samostojno opravljajo dejav- 
nost z osebnim delom s sredstvi v lasti občanov. Te organizacije združenega 
dela in delovni ljudje naj bi bili tudi plačniki povračila, da bi se s tem izog- 
nili nepotrebnemu prerazdeljevanju dohodka kot novo ustvarjene vrednosti 
in izstavljanju množice računov, kar nedvomno povzroča več administrativ- 
nega dela. Taka ureditev res ne ustreza principu, naj vsi uporabniki komu- 
nalnih storitev plačujejo tak strošek, vendar je predlagatelj menil, da je 
predložena rešitev o plačnikih povračila iz omenjenih razlogov bolj primer- 
na. V predlaganih amandmajih je bila postavljena zahteva po razširitvi kroga 
zavezancev v amandmaju k 39. členu predloga zakona, ki ga je oblikovala 
omenjena skupina delegatov. Po tem amandmaju so plačniki povračila za go- 
spodarjenje s komunalnimi objekti in napravami skupne rabe opredeljeni zelo 
široko. V zvezi s tem naj v imenu predlagatelja poudarim, da bi bilo potrebno 
ob sprejemu takšnega amandmaja v tem srednjeročnem obdobju zagotoviti, da 
ne bi dodatno obremenjevali s plačili povračil za komunalno dejavnost tudi 
družbenih dejavnosti in delovnih skupnosti, ki pridobivajo dohodek iz prora- 
čunov družbenopolitičnih skupnosti. 

Z amandmajem k 47. členu, oblikovanem v skupini delegatov, je dana mož- 
nost, da je komunalna skupnost investitor za investicije na področju komunal- 
nega gospodarstva do konca tega srednjeročnega obdobja. Taka ureditev omo- 
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goča, da se do konca tega srednjeročnega obdobja postopno in z vso odgovor- 
nostjo uredijo vsi odnosi in razmerja, da bo komunalna interesna skupnost me- 
sto sporazumevanja in dogovarjanja med uporabniki in izvajalci. 

Tovarišice in tovariši delegati! Predlagatelj ugotavlja, da so sicer upravi- 
čeni predlagatelji oblikovali amandmaje le kratek rok pred današnjo razpravo 
v zborih Skupščine. Skupina delegatov številnih amandmajev ni podprla. V 
kolikor predlagatelji amandmajev ne bodo umaknili in bo potrebno posamezna 
vprašanja ponovno proučiti in uskladiti, obveščam delegate Družbenopolitič- 
nega zbora, da je Izvršni svet predlagal, da bi v drugih dveh zborih izrazili 
mnenje, da se v skladu z 283. členom poslovnika Skupščine SR Slovenije skle- 
panje o predlogu zakona po opravljeni današnji obravnavi lahko odloži na 
prihodnjo sejo zborov Skupščine. V primeru pa, če bi v današnji razpravi do- 
segli soglasje in bi se tisti, ki so dali amandmaje, strinjali z dodatnim amand- 
majem Izvršnega sveta in amandmaji omenjene skupine, pa Izvršni svet pred- 
laga, da zbori spejmejo predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o komunalnih dejavnostih posebnega družbenega pomena skupaj z amand- 
majem Izvršnega sveta in amandmaji omenjene skupine delegatov. Hvala / 
lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Želijo predstavniki delovnih teles razprav- 
ljati? (Ne želijo.) Poročili skupine delegatov ste prejeli. 

Začenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? K predlogu zakona naj bi naš 
zbor kot zainteresirani zbor sprejel stališča in predloge, ki so pripravljeni na 
podlagi razprave v Odboru za družbenoekonomske odnose našega zbora. Odbor 
meni, da je predlagatelj ob izdelavi predloga zakona ustrezno uredil druž- 
benoekonomske odnose, ki jih je potrebno dopolniti le s tem, naj se jasno 
opredeli možnost, da izvajalske organizacije na komunalnem področju lahko 
v strukturo cene oziroma povračila vključijo tudi del sredstev za razširjeno 
reprodukcijo. S tem se je medzborovska skupina delegatov strinjala in obli- 
kovala amandma, ki ga je podprl tudi Izvršni svet, zato v besedilu naših pred- 
logov in stališč ugotavljamo, da so družbenoekonomski odnosi in samoupravna 
organiziranost ustrezno urejeni v zakonu. 

Odbor za družbenoekonomske odnose je tudi opozoril, naj ne bi zakon pre- 
več podrobno določal organiziranosti izvajalskih organizacij, predvsem pa se je 
uprl zahtevi, da bi vsaka komunalna delovna organizacija združenega dela 
imela v svojem sestavu tudi temeljne organizacije združenega dela. Zato je 
medzborovska skupina delegatov predlagala na pobudo Odbora za družbeno- 
ekonomske odnose v amandmaju kx 23. členu, naj zakonodajalec ne določa 
oblike organiziranosti izvajalskih organizacij, ampak naj v skladu z zakonom 
o združenem delu daje le nekatera natančnejša napotila izvajalcem komunalnih 
dejavnosti o organiziranju temeljnih organizacij združenega dela. Menim, da so 
naša stališča in predlogi v skladu s predlaganimi amandmaji delovnih teles in 
pomenijo ustrezno usmeritev za odločanje drugih dveh zborov. 

K predlogu zakona je bilo oblikovanih veliko amandmajev, med katerimi 
so bili nekateri istovetni. Nanašali so se predvsem na nekatere spremembe na 
področju družbenoekonomskih odnosov, samoupravne organiziranosti in in- 
vestitorstva. Ze ob obravnavi analize o družbenoekonomskih odnosih v mate- 
rialni proizvodnji posebnega družbenega pomena so se zbori Skupščine opre- 
delili do teh vprašanj, ki so v praksi ustvarjala precejšnje težave. Nastajale 
pa so tudi deviacije, ko so nekatere samoupravne interesne skupnosti nastopale 
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kot investitorji in so v bistvu njihove delovne skupnosti gospodarile z ogrom- 
nim družbenim kapitalom. Takrat je bilo v zborih sprejeto stališče, naj bi 
interesne skupnosti materialne proizvodnje posebnega družbenega pomena ne 
nastopale kot investitorji, ampak kot soinvestitorji izvajalske organizacije, 
ki prevzemajo tudi gospodarjenje z vsemi napravami, ki so za take dejavnosti 
potrebne in kot dobri gospodarji zagotavljajo tudi vse investitorske posle. 

Vse bi bilo v redu, če bi ne bile te izvajalske organizacije zelo zaintere- 
sirane za to, da so tudi izvajalci teh investicijskih del in rekonstrukcij, ker 
so večinoma za to ustrezno opremljene in če ne bi bilo z našo zakonodajo do- 
ločeno, da izvajalec ne more biti hkrati tudi investitor. Ker je na komunalnem 
področju izvajalska struktura zelo razdrobljena in so razmere glede na organi- 
ziranost izvajalskih organizacij po občinah zelo različne ter glede na splošno 
dejstvo, da se zmanjšuje obseg investicij na vseh področjih, da imajo gradbena, 
cestna in komunalna podjetja manj naročil, je razumljivo, da se je pojavilo 
precejšnje število predlogov, naj bodo komunalne interesne skupnosti še inve- 
stitorji, kar omogoča, da bi komunalne organizacije združenega dela ostale iz- 
vajalci. S predlagatelji tega amandmaja smo temeljito razpravljali in se spo- 
razumeli, da zakon predvidi štiriletno prehodno obdobje, ko bi komunalne 
interesne skupnosti še lahko ostale investitorji. 

Naša stališča in predlogi se do teh vprašanj posebej ne opredeljujejo. Za 
naša stališča pa sta pomembnejši naslednji vprašanji. V amandmajih je bilo 
predlaganih veliko sprememb družbenoekonomskih odnosov. Na komunalnem 
področju je predvideno, da bi se. po načelih svobodne menjave dela vsa sred- 
stva za enostavno in deloma tudi za razširjeno reprodukcijo združila s pomočjo 
cen, ki jih plačujejo uporabniki za individualne komunalne objekte in na- 
prave in s pomočjo povračil, ki jih uporabniki plačujejo v skladu z dogovorom 
v samoupravni interesni| skupnosti za uporabo tako imenovanih kolektivnih 
naprav. To sta dva vira, ki imata skoraj vse tržne elemente, le strukturni ele- 
menti povračila in cene se določijo v samoupravni interesni skupnosti. 

Zakon tudi predvideva, da je mogoče po samoupravni poti s samouprav- 
nimi sporazumi združevati sredstva za razširjeno reprodukcijo, kadar se upo- 
rabniki in izvajalci o tem sporazumejo. To je bistvo družbenoekonomskih 
odnosov na področju komunale. Predlagatelji amandmajev so se zavzemali, da 
bi pri samoupravnem združevanju sredstev za razširjeno reprodukcijo zakon 
omogočil združevanje iz dohodka. Izhajajo iz določb zveznega zakona o zdru- 
ženem delu, ki določa, da je mogoče iz dohodka financirati nekatere izdatke 
za varstvo človekovega okolja. Zato so želeli, da bi vse investicije v komunal- 
ne objekte in naprave obravnavali kot varstvo človekovega okolja. Tega ni mo- 
goče sprejeti, ker je bilo že v obravnavi izhodišč družbenoekonomskih odnosov 
na tem področju sprejeto stališče, da se razširjena reprodukcija tudi na teh 
področjih financira iz čistega dohodka in ne iz dohodka, kot je bila včasih prak- 
sa s temi prispevki in obveznim združevanjem, kar je bilo zelo sporno tako 
s pravnega kot ustavnega vidika, pa tudi s stališča zveznega zakona o razpo- 
rejanju in ugotavljanju dohodka. 

Menim, da so stališča našega zbora o dohodku in o pravilnosti predloženih 
družbenoekonomskih odnosov ustrezna usmeritev za odločanje drugih dveh 
zborov glede predloženih amandmajev. Skupina je na podlagi predlogov in 
pobud v amandmajih podprla spremembo v družbenoekonomskih odnosih, ki 
se nanaša na to, kdo naj plačuje povračilo. O tem je predstavnica Izvršnega 
sveta že govorila in kaže, da Izvršni svet ni v celoti podprl vsebine amandmaja, 
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ki ga je o tem vprašanju oblikovala medzborovska skupina. O tem govorim 
zato, ker bi se moral Družbenopolitični zbor do enega izmed predloženih 
amandmajev še opredeliti, saj smo na podlagi razprave v Odboru za družbeno- 
ekonomske odnose menili, da so družbenoekonomski odnosi z omenjenimi dopol- 
nitvami na področju razširjene reprodukcije ustrezno opredeljeni, medtem 
ko se je skupina delegatov za proučitev družbenoekonomskih odnosov v sa- 
moupravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje in zakonskih aktov 
s tega področja včeraj odločila, da podpre amandma nekaterih občin, naj bi po- 
vračila za uporabo komunalnih objektov in naprav ne plačevale samo gospo- 
darske organizacije združenega dela, ampak tudi organizacije združenega dela 
družbenih dejavnosti in delovne skupnosti. 

V prvi obravnavi je skupina podprla določbe predloga zakona v zvezi s 
tem vprašanjem, ker je menila, da v primeru, če se obveže družbene dejav- 
nosti za plačevanje povračil, morajo le-te ta sredstva pridobiti v odnosih svo- 
bodne menjave dela z organizacijami združenega dela materialne proizvod- 
nje. 

V ponovni obravnavi pa smo se odločili, naj se krog zavezancev za plačilo 
povračila vendarle razširi, ker smo menili, da sta cena in povračilo povsem 
istovetna družbenoekonomska instituta, le da se cena določa za individualno 
merljive komunalne storitve kot so voda, kanalizacija ipd. Te storitve plaču- 
jejo vse delovne skupnosti in organizacije združenega^ dela družbenih dejav- 
nosti, zato je vprašljivo, zakaj ne bi ti uporabniki plačevali tudi povračila, ki 
se lahko odmerja mesečno ali letno na podlagi povprečnega potrebnega števila 
storitev za vzdrževanje kolektivnih naprav. Ce bi Družbenopolitični zbor pod- 
prl to usmeritev medzborovske skupine za spremembo družbenoekonomskih 
odnosov, bi morali naš predlog stališč dopolniti, če pa mislite, da bi imela 
taka ureditev negativne posledic'e, na katere je bilo opozorjeno v uvodu, me- 
nim, da bi se moral naš zbor do tega opredeliti. 

V skladu s predlogom Odbora za družbenoekonomske odnose v naših pred- 
logih in stališčih menimo, da je samoupravna organiziranost ustrezna. Pred 
sejo je bil predlagan amandma, o katerem bo še potrebno glasovati, ker se 
je rok za predložitev amandmaja predsedniku zbora v skladu s poslovnikom že 
iztekel. V njem je predlagano, naj bi se pri samoupravnem organiziranju opre- 
delila možnost, da uporabniki in izvajalci na področju komunalnih dejavnosti 
lahko ustanavljajo posebne interesne skupnosti za območje, kar pa je pravno 
nesprejemljivo, ker zakon o skupnih osnovah svobodne menjave dela omogoča 
ustanavljanje posebnih interesnih skupnosti za področje dejavnosti m tako so 
tudi oblikovane posebne interesne skupnosti na področju energetike. Ta pred- 
log ni sprejemljiv tudi zato, ker bi v primeru, če bi dopustili možnost usta- 
navljanja posebnih interesnih skupnosti na tem področju, morali opredeliti 
tudi odnose med posebnimi in komunalnimi interesnimi skupnostmi. Prav tako 
je ta predlog nesprejemljiv, če se za njim skriva želja za ločevanjem donosnej- 
ših od družbeno manj zanimivih in ekonomsko siromašnejših komunalnih 
dejavnosti, kjer je manj možnosti za združevanje sredstev. Takih nesprejemlji- 
vih razmerij resnično ne moremo urediti z zakonom. 

Ob tem naj opozorim, da zakon dopušča možnost, da se za istovrstno ko- 
munalno dejavnost kot so na primer vodovod, kanalizacija, pokopališka dejav- 
nost, javna razsvetljava in podobno, organizirajo za več občin temeljne skup- 
nosti, kar je v skladu z ustavo in zakonom o skupnih osnovah svobodne me- 
njave dela. Medzborovska skupina meni, da samoupravne organiziranosti ni 
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treba spreminjati, saj je v skladu s stališči iz javne razprave in daje dovolj 
možnosti za fleksibilno, organiziranje. V zvezi z družbenoekonomskimi odnosi 
je bila predlagana sprememba in želela bi, da se Družbenopolitični zbor do nje 
opredeli in svoja stališča posreduje drugima dvema zboroma in prispeva k 
temu, da se zakon lahko sprejme. 

Morda bi bilo prav, da se še Odbor za družbenoekonomske odnose opredeli 
do vprašanj, ki sem jih navedla, da bi laže ugotovili, ali naj jih vključimo v 
naša stališča, ali pa prepustimo zboroma odločanje o tem. 

Tovariš Uršič ima besedo. 

Igor Uršič. Ce sem pravilno razumel razpravo o tem, ali naj se krog 
zavezancev za plačevanje povračil širi ali ne, menim, da ga ni potrebno širiti. 
Dohodek delovnih skupnosti in družbenih dejavnosti je vendarle na določen 
način izvedena kategorija kot osnova za uveljavljanje pravic do dela in pravice 
do samoupravljanja in je izvirni dohodek delovne skupnosti tisti, ki ga pridobi 
zunaj sistema združevanja s svojimi storitvami in podobno. 

V končni konsekvenci bi to pomenilo, da bi manipulirali z nekim dohod- 
kom, ki ni pokrit v celotnem družbenem produktu in zdi se mi, da že cela 
vrsta sedaj obračunavanih prispevkov nekako zamegljuje dejanske družbeno- 
ekonomske odnose in razmerja med delovnimi skupnostmi, temeljnimi organi- 
zacijami in organizacijami družbenih dejavnosti. Ne glede na to, ali je tak 
predlog sistemsko pogojen, ali smo se zanj odločili zaradi povsem praktičnih 
razlogov, izhajajočih iz naših trenutnih družbenoekonomskih razmer, menim, 
da bi moralo tako plačevanje komunalnih storitev ostati na ravni dejanskega 
čistega dohodka v združenem delu, ne pa izvedenega. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa. Zeli še kdo razpravljati? (Da.) 
Tovariš Zoran Polič, prosim! 

Zoran Polič: Pred nami je predlog zakona, h kateremu moramo spre- 
jeti stališča. Seznanjeni smo z dodatnimi predlogi sprememb, ki nam jih je ob- 
razložila tovarišica predsednica. Seznanjeni smo tudi z amandmaji skupine in 
mnenjem Izvršnega sveta. Zanima pa me, kateri amandmaji so istovetni z 
amandmaji Izvršnega sveta oziroma so v njih vsebovani in kateri se razlikujejo 
in v čem so te razlike. 2e na tej podlagi se je mogoče odločati oziroma opre- 
deljevati. Hvala. 

Predsednica Tina Tomlje: Na zastavljeno vprašanje bo odgovorila 
tovarišica Marija Zupančič-Vičar. 

M a rija Zupančič-Vičar: Dovolite mi, da to še dodatno pojasnim. 
Izvrsni svet se strinja z vsemi amandmaji, ki so predlagani v dodatnem poro- 
čilu skupine za proučitev družbenoekonomskih odnosov v samoupravnih inte- 
resnih skupnostih materialne proizvodnje in zakonskih aktov s tega področja. 
Prav tako tudi podpira mnenje skupine k vsem tistim amandmajem, ki jih ni 
sprejela. Izvršni svet predlaga k 3. členu redakcijski amandma kot svoj amand- 
ma m v tem smislu smo v celoti usklajeni s skupino delegatov in z Zakonodajno- 
pravno komisijo. 

Vendar sem že v uvodu posebej obrazložila, da je imel Izvršni svet pre- 
cejšnje pomisleke, ali naj podpre tudi amandma skupine k 39. členu, pred- 
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vsem zato, ker je v 39. členu prvotno predvidel za plačilo povračil samo orga- 
nizacije združenega dela s področja gospodarstva, medtem ko ni vključeval 
med te zavezance tudi družbenih dejavnosti in delovnih skupnosti. Z vidika 
sistemske ureditve je bolj pravilna taka ureditev, kot jo predlaga skupina, 
kajti tudi zakon o združenem delu nalaga, naj vsi delavci, tako v temeljnih 
organizacijah združenega dela kot tudi v delovnih skupnostih prispevajo svoj 
del v pokrivanju stroškov, ki nastajajo z uporabo takih storitev kot so komu- 
nalne storitve in proizvodi. Hvala lepa. 

Predsednica Tina T o m 1 j e : Tovariš Zoran Polič, prosim! 

Zoran Polič: To pomeni, da se načelno strinjamo! Zame pa vendar 
obstaja še eno vprašanje. Sem za to, da so vsi zavezani za plačilo povračila, 
vendar pa, ali imamo analize o tem, kakšne bodo posledice take ureditve, kaj 
se bo zgodilo, če bomo vračunali v ceno tudi ta strošek in za koliko se bodo 
zaradi tega zvišali prispevki gospodarskih organizacij, ki bodo potem plačevale 
tudi za druge dejavnosti. 

Če te analize nimamo, potem se mi zdi bolj priporočljivo, da sprejmemo 
opozorilo Izvršnega sveta in zaenkrat omejimo plačevanje povračil na gospo- 
darske organizacije, medtem pa pripravimo tako analizo, na podlagi katere 
lahko še vedno sprejmemo spremembe zakona, mogoča pa je tudi rešitev, ki jo 
predlaga skupina, naj se to uredi v prehodnih določbah. 

Predsednica Tina T o m 1 j e : Prehodna norma za uveljavitev družbeno- 
ekonomskih odnosov je določena do 1984. leta. 

Zeli še kdo razpravljati? (Ne.) Ce ne želi nihče več razpravljati, dajem na 
glasovanje predlog stališč in predlogov k predlogu zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o komunalnih dejavnostih posebnega družbenega pomena. 
Kdor je za stališča in predloge, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog stališč 
in predlogov k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o komu- 
nalnih dejavnostih posebnega družbenega pomena. Na podlagi drugega od- 
stavka 86. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije bomo sprejeta stališča in 
predloge poslali Zboru združenega dela, Zboru občin in predlagatelju. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o samostojnih kulturnih delavcih. 

Predlog zakona je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, obravna- 
vala pa sta ga Odbor za družbenoekonomske odnose in Zakonodajno-pravna 
komisija. Danes smo prejeli amandma Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, 
stališča in mnenja Republiškega odbora Sindikata delavcev kulture Slovenije 
in predlog stališč, ki naj bi jih zbor sprejel na podlagi 72. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije in 19. člena poslovnika zbora ter dodatno poročilo Za- 
konodajno-pravne komisije. 

Predstavnik predlagatelja je za to točko dnevnega reda tovariš Jože Hu- 
mer, namestnik predsednika Republiškega komiteja za kulturo in znanost. 
Prosim! 
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Jože Humer: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Preden boste razpravljali o predlogu tega zakona, mi dovolite, da v imenu 
predlagatelja ponovim tale opozorila. 

Z zakonom ne urejamo družbenoekonomskega položaja samostojnega kul- 
turnega delavca v celoti, ker bi to močno presegalo ne le namen tega zakona, 
ampak možnosti zakonodaje sploh. Za družbenoekonomski položaj samostoj- 
nega kulturnega delavca je poleg tega zakona pomemben njegov dejanski po- 
ložaj in vloga v samoupravnih interesnih skupnostih za kulturo, njegova enako- 
pravnost v drugih samoupravnih interesnih skupnostih, njegova vključenost v 
delegatske mehanizme, ustrezno obravnavanje njegovega položaja v davčnem 
sistemu, za večino od njih pa tudi razvitost in dojemljivost tržišča kulturnih 
dobrin. Predlagani zakon le nakazuje nekatere od teh družbenih prostorov in 
le po pravni poti ureja nekatera razmerja. 

Toda po tem, ko ste v tej mandatni dobi že v nekaj zakonih sprejemali ali 
obravnavali tudi posebne določbe o samostojnih kulturnih delavcih, bo s tem 
aktom vsaj zakonska ureditev položaja te kategorije delovnih ljudi nekako 
sklenjena in bo hkrati pomenila tudi spodbudo za nadaljnje urejanje posamez- 
nih sestavin tega položaja v okviru samoupravnih sporazumov, s pogodbami in 
po drugih poteh, pri katerih bodo več besede imeli ti delovni ljudje sami. Z 
vsem tem pa se bližamo uresničevanju ustavne določbe, da ima samostojni kul- 
turni delavec v načelu enak družbenoekonomski položaj in v osnovi enake 
pravice in obveznosti kot delavci v združenem delu. Pojem samostojnega kul- 
turnega delavca je v zakonskem predlogu širok, pa vendar omejen. Ni se mo- 
goče z osebnim delom samostojno kot poklic ukvarjati na primer s knjižničar- 
stvom, založništvom, s posredovanjem kulturnih vrednot sploh in z varstvom 
naravne in kulturne dediščine. V poštev prihajajo torej le dejavnosti, ki po svoji 
naravi pomenijo ustvarjanje kulturnih vrednot, kar je tudi temeljno vodilo za 
preizkus v posameznih primerih. 

Priložene teze podzakonskega akta nakazujejo, kako široka utegne biti 
paleta poklicnih ukvarjanj, na primer na področju glasbe ali likovnih dejavno- 
sti. V celoti pojma kulturnih dejavnosti z zakonsko dikcijo ni mogoče opre- 
deliti, že zato ne, ker življenje poraja nove vrste takih dejavnosti, družbena 
ocena o tem, kaj sta kultura in kulturna dejavnost, pa se tudi spreminja. Od 
tod v zakonu določbe o strokovni komisiji, ki naj v posameznih primerih'ugo- 
tavlja, ali gre za kulturno dejavnost, v tezah pa o tem, kako naj si do te ocene 
pomaga. Njena strokovna presoja velja za vpis samostojnega kulturnega de- 
lavca v razvid. Vpis v razvid seveda ne prinaša neposrednih materialnih pra- 
vic in tudi ne dodeljuje pravice do kulturne dejavnosti — to pravico imamo 
vsi — daje pa pravno legitimacijo o tem, da nekdo z osebnim delom samostojno 
kot poklic opravlja eno od kulturnih dejavnosti. To ga med drugim vodi v 
kulturne skupnosti in v njih se kot izvajalec sporazumeva z drugimi izvajalci 
in z uporabniki v svobodni menjavi dela za sVojo dejavnost in še o drugih 
ukrepih, s katerimi zagotavljamo in razvijamo posamezne kulturne dejavnosti 
tudi tiste, ki jih opravljajo samostojni kulturni delavci, kar določa 10. člen 
predloga. 

Med takimi ukrepi predvideva zakonski predlog iz sredstev združevanih 
kulturnih skupnosti tudi pomoč samostojnim kulturnim delavcem pri plače- 
vanju prispevkov samoupravnim interesnim skupnostim, zlasti tistim, v katerih 
si zagotavljajo svojo socialno varnost. V skladu s tem pa naj z iztekom sred- 
njeročnega obdobja preneha plačevanje deleža za plačevanje prispevkov sa- 
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mostojnih umetnikov iz republiškega proračuna, kar določa 27 člen predloga. 
Ko zakon ureja pravice in obveznosti samostojnih kulturnih delavcev, ki svoje 
delo združujejo z organizacijo združenega dela, je treba poudariti, da tu ne 
gre za delovno razmerje, temveč za posebno razmerje med organizacijo zdru- 
ženega dela in samostojnim kulturnim delavcem, ki z njo trajneje sodeluje, 
vendar ne izgubi samostojnega statusa. Res pa je vsebina tega razmerja v ne- 
katerih elementih podobna delovnemu razmerju. Pomen tega novega pravnega 
razmerja je v tem, da zakon z njim omogoča samostojnemu kulturnemu de- 
lavcu zbliževanje in trdnejše povezovanje z združenim delom, seveda le na te- 
melju ustvarjalnega dela, ki ga je posamezni organizaciji prispeval. Predlog 
zakona ureia tudi združevanje samostojnih kulturnih delavcev na specifičen 
način ki izhaja iz ustave, pa doslej pravno ni bil urejen. Poudariti je treba, 
da je začasna ali trajna delovna skupnost samostojnih kulturnih delavcev prav- 
na oseba posebne vrste. 

Samostojni kulturni delavci si v svoji skupnosti skupaj zagotavljajo po- 
goje za delo, to delo organizirajo ali skrbe za dostopnost svojih del m storitev 
občanom. Izkazalo se je, da ni mogoče izključiti, da bi v taki delovni skupnosti 
združeval delo tudi drug delavec brez samostojnega statusa, kar utegne biti v 
posameznih primerih potrebno, zato smo, upoštevaje stalisca m spreminjevalne 
predloge Izvršnega odbora Kulturne skupnosti Slovenije, ki smo jih pred krat- 
kim prejeli, pripravili v tem smislu amandmaje k 19. in 22. členu zakona, ki 
ste jih prejeli danes. 

Tovarišice in tovariši delegati! V besedilu predloga so skupaj s predlaga- 
telj evimi amandmaji po našem mnenju ustrezno upoštevane vse pripombe in 
predlogi ki so bili izraženi v obravnavi osnutka, razen nekaterih, kar smo v 
obrazložitvi posebej navedli in utemeljili. Predlagamo torej, da se oprede i e 
za zakon. Hvala. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Humer. Zelij'o pred- 
stavniki delovnih teles razpravljati? (Ne želijo.) Zeli kdo razpravljati. (Ne.) 

Zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog stališč k predlogu 
zakona o samostojnih kulturnih delavcih. Kdor je za stališča, naj Pjosim 
dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti. (Nihče.) Se je 
vzdržal? (Nihče.) v 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog stalisc 
k predlogu zakona o samostojnih kulturnih delavcih. Po določbi 20 člena po- 
slovnika Družbenopolitičnega zbora bomo sprejeta stališča poslali Zboru zdru- 
ženega dela, Zboru občin, skupščini Kulturne skupnosti Slovenije in predla- 
gatelju. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je predlog odloka o 
pripravi in sprejetju sprememb in dopolnitev družbenega plana SR Slovenije 
za obdobje od leta 1981 do leta 1985. 

Predlog odloka je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, obrav- 
navala pa sta ga Odbor za družbenoekonomske odnose in Zakonodajno-pravna 
komisija. Predlog stališč, ki naj bi jih zbor sprejel na podlagi 72. člena po- 
slovnika Skupščine in 19. člena poslovnika zbora ste prejeli danes. 

Besedo želi predstavnik Izvršnega sveta tovariš Franc Jamšek, namestnik 
direktorja Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje. Prosim! 
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Franc J a m š e k : Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Zaradi spremenjenih pogojev gospodarjenja in razvojnih gibanj v SFR Jugo- 
s aviji po sprejetju srednjeročnih planskih dokumentov je Predsedstvo SFR 
Jugoslavije ugotovilo, da je glede na nujno potrebno združevanje možnosti za 
angažiranje dopolnilnih tujih sredstev in nujno odločno krepitev položaja na- 
šega gospodarstva v mednarodni menjavi treba korigirati raven zadolževanja 
in projekcijo plačilne bilance za tekoče petletno obdobje. V skladu s sistemom 
kontinuiranega planiranja je treba ekonomskemu položaju, v katerem smo 
prilagoditi družbeni plan Jugoslavije, dogovore o temeljih planov, plane re- 
publik, avtonomnih pokrajin ter planske akte drugih samoupravnih subjektov. 
Odlok o rebalansu plana je SFR Jugoslavija že sprejela in je bil obiavlien v 
Uradnem listu št. 5 iz leta 1982. 

Na podlagi teh ocen in stališč je Zvezni zavod za družbeno planiranje se- 
stavil zbirno analizo o razčlenitvi, usklajevanju in konkretizaciji obveznosti v 
okviru proizvodne usmeritve in strukture sprememb določenih v družbenem 
planu Jugoslavije s predlogom selekcije prednosti. To analizo je obravnavala 
in v bistvu podprla komisija za probleme ekonomske stabilizacije zveznih 
družbenih svetov in v zvezi s tem določila temeljna izhodišča in sugestije o pri- 
lagajanju razvojnih prednosti realnim možnostim za obdobje 1981 1985 

Razprava v Skupščini SR Slovenije ob sprejemu resolucije o politiki iz- 
vajanja družbenega plana SR Slovenije v letu 1982 je že zahtevala spremembo 
m uskladitev planskih dokumentov v SFR Jugoslaviji. Po 61. členu zakona o 
sistemu družbenega planiranja in družbenemu planu SR Slovenije je potrebno 
spremembe planskih dokumentov opraviti po enakem postopku, kot so bili 
sprejeti. Zato je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije sprejel sklep, da se pred- 
loži predlog odloka o pripravi sprejetih sprememb in dopolnitev družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje od leta 1981—1985. Odlok ste prejeli. Stališča 
in usmeritve bo pripravil Izvršni svet in jih predložil Skupščini do 28. 2. 1982. 
Potem bo Izvršni svet predložil Skupščini predlog aneksa k dogovoru o te- 
meljih plana do 20. 5. 1982, do 30. 6. 1982 bo predložil osnutek sprememb in 
dopolnitev družbenega plana, predlog družbenega plana pa do 30 9 1982 
Odbor za družbenoekonomske odnose je predlog odloka obravnaval, prav tako 
tudi Zakonodajno-pravna komisija, zato predlagam, da predlagani odlok sprej- 
mete. ^ J 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Jamšek. Želita poro- 
čevalca Odbora za družbenoekonomske odnose in Zakonodajno-pravne komisije 
razpravljati? (Ne.) Želi kdo razpravljati o predlogu odloka? (Ne želi.) 

Dajem na glasovanje predlog stališč k predlogu odloka o pripravi in spre- 
jetju sprememb in dopolnitev družbenega plana SR Slovenije za obdobje od 
leta 1981 do leta 1985. Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvig- 
nejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog stališč 
k predlogu odloka o pripravi in sprejetju sprememb in dopolnitev družbenega 
piana SR Slovenije za obdobje od leta 1981 do leta 1985. 

V skladu z določbami poslovnika bomo sprejeta stališča poslali pristoj- 
nima zboroma in predlagatelju. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na volitve in ime- 
novanja. 
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Predlog odloka o izvolitvi treh delegatov Skupščine SR Slovenije v skup- 
ščino Sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj 
razvitih republik in avtonomnih pokrajin. 

Predlog odloka je predložila Komisija za volitve, imenovanja in admini- 
strativne zadeve Skupščine SR Slovenije. Zeli kdo o predlogu odloka razprav- 
ljati? (Ne.) Dajem predlog odloka na glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne 
roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog odloka 
o izvolitvi treh delegatov Skupščine SR Slovenije v skupščino Sklada federa- 
cije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in 
avtonomnih pokrajin. 

S tem so bili v Družbenopolitičnem zboru izvoljeni v skupščino sklada 
Milan Krajnik, podpredsednik Gospodarske zbornice Slovenije, dr. Tone Kra- 
šovec, delegat Družbenopolitičnega zbora in predsednik sozd Uniles, Ljubljana, 
in Borut Šnuderl, predsednik poslovnega odbora sozd Emona, Ljubljana. 

2. Predlog odloka o izvolitvi sodnice Višjega sodišča v Ljubljani. 
Predlog odloka je predložila skupščinska Komisija za volitve, imenovanja 

in administrativne zadeve. Zeli kdo o predlogu odloka razpravljati? (Ne želi.) 
Dajem predlog odloka na glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne roko! 
(Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog odloka 
o izvolitvi sodnice Višjega sodišča v Ljubljani. 

S tem je bila v Družbenopolitičnem zboru za sodnico Višjega sodišča v 
Ljubljani izvoljena Marija Metlika-Pavček, sodnica Temeljnega sodišča v Ljub- 
ljani. 

Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, to je na predloge in 
vprašanja delegatov. 

Nimamo na novo zastavljenih delegatskih vprašanj in pobud. Zeli morda 
danes kdo zastaviti delegatsko vprašanje? (Ne želi.) 

S tem je tudi ta točka dnevnega reda končana in zaključujem 66. sejo 
Družbenopolitičnega zbora. 

(Seja zbora je bila končana ob 11.25.) 



67. seja 

(10. marca 1982) 

Predsedovala: Tina Tomlje, 
predsednica Družbenopolitičnega zbora 

Začetek seje ob 9.10. 

Predsednica Tina Tomlje: Tovarišice in tovariši delegati! Pričenjam 
67. sejo Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije. 

Odsotnost z današnje seje so opravičili tovariši Roman Albreht, Jože Bo- 
žič, Marko Bule, Lojzka Cotar, Rudi Kropivnik, Zoran Polič, Ciril Sitar in 
Milan Kučan. 

Z dopisom z dne 2. marca 1982 sem na podlagi 99. člena v zvezi s prvim 
odstavkom 98. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije dnevni red za da- 
našnjo sejo razširila še s predlogom za izdajo zakona o spremembi zakona o 
postopku za ustanovitev, združitev oziroma spremembo območja občine ter o 
območjih občin s predlogom zakona. 

Predlagam, da zbor z glasovanjem odloči, ali bo z omenjenim predlogom 
za izdajo zakona s predlogom zakona razširil dnevni red današnje seje. Tu gre 
za spremembo območja dveh mariborskih občin. 

Kdor je za predlog, da se predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o 
postopku za ustanovitev, združitev oziroma spremembo območja občine ter o 
območjih občin s predlogom zakona da na dnevni red, naj prosim dvigne roko! 
(Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno odločil, da bo dnevni red 
seje razširil s predlogom za izdajo zakona o spremembi zakona o postopku za 
ustanovitev, združitev oziroma spremembo območja občine ter o območjih 
občin s predlogom zakona. 

Glede na predlog predlagatelja, da se zakon o spremembi zakona o po- 
stopku za ustanovitev, združitev oziroma spremembo območja občine ter o 
območjih občin obravnava po skrajšanem postopku, na podlagi 370. člena po- 
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slovnika Skupščine SR Slovenije, predlagam, da zbor z glasovanjem odloči 
tudi o tem predlogu. , 

Kdor je za to, da obravnavamo omenjeni zakon po skrajšanem postop , 
naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da se zbor strinja s predlogom predlagatelja, da se obravna 
zakon po skrajšanem postopku, se pravi, da se hkrati sprejme predlog za 
izdajo zakona s predlogom zakona. , ., vv. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je poslal predsedniku Skupščine SR 
Slovenije pismo, v katerem predlaga, da se obravnava predloga zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o gozdovih odloži. Razlogi za tak predlog Iz- 
vršnega sveta so razvidni iz njegovega pisma, ki ste ga prejeli z dopisom z dne 

Zeli o tem predlogu Izvršnega sveta kdo razpravljati? (Nihče.) Dajem 
predlog, da se umakne z dnevnega reda te seje zbora predlog zakona o gozdo- 
vih na glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

V zvezi s tem predlagam zboru naslednji sklep: 
Na podlagi drugega odstavka 283. člena poslovnika Skupščine SR Slove- 

nije je Družbenopolitični zbor sklenil, da se na predlog Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije odloži obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o gozdovih na seji dne 10. marca 1982. Izvršni 
svet naj prouči vse pripombe, predloge, pobude in mnenja, ki so se izobliko- 
vala v razpravi, na podlagi tega pripravi novo besedilo predloga zakona in ga 
predloži Skupščini SR Slovenije v obravnavo v drugem trimesečju 1982. 

Kdor je za tak sklep, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga na podlagi drugega odstavka 

260. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije združitev prve in druge faze ob- 
ravnave predloga za izdajo zakona o spremembah m dopolnitvah zakona o de- 
lovnih razmerjih z osnutkom zakona. 

Predlagam, da zbor o tem odloči z glasovanjem. Kdor je za to, da se pred- 
log za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih razmerji 
obravnava skupaj z osnutkom zakona, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da se zbor strinja s predlogom Izvršnega sveta glede združitve 
prvih dveh faz zakonodajnega postopka. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga na podlagi drugega Odstav a 
260 člena poslovnika Skupščine SR Slovenije združitev prve in druge faze ob- 
ravnave zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in zavaro- 
vanju za primer brezposelnosti. Izvršni odbor Predsedstva Republiške konfe- 
rence SZDL Slovenije je v svojih stališčih in predlogih k temu zakonu, ki 
jih je poslal Skupščini SR Slovenije 8. marca 1982, predlagal, da Skupščina SR 
Slovenije na seji 10. marca 1982 še ne sprejme osnutka zakona. Svoj predlog 
utemeljuje s tem, da so mnenja, stališča in ocene do predlaganih rešitev v 
osnutku zakona, ki so se oblikovala v predsedstvih Republiškega sveta Zveze 
sindikatov Slovenije in Republiške konference Zveze socialistične mladine Slo- 
venije ter v svetih pri Predsedstvu Republiške konference SZDL Slovenije se 
vedno različna. Enak predlog vsebuje tudi stališče, oblikovano na skupni seji 
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Predsedstva Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije in Republiške 
konference Zveze socialistične mladine Slovenije, z dne 19. februarja 1982. 

Tudi o tem moramo odločiti z glasovanjem. Kdo želi razpravljati? Tovariš 
Peter Toš, prosim! 

Peter Toš: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! Iz- 
vršni svet je danes ponovno proučil na svoji seji primernost povezave obrav- 
nave predloga za izdajo zakona z osnutkom na današnjem zasedanju zborov 
republiške Skupščine in predlaga, da se sprejme dnevni red, kot je bil pred- 
ložen z gradivom za današnje zasedanje. 

^ tem Pa Poudarja in se obvezuje, da predloga zakona ne bo predložil 
Skupščini SR^ Slovenije v obravnavo, dokler ne bo doseženo soglasje o vseh 
spornih vprašanjih, ki so bila v dosedanji razpravi predmet razhajanj med 
posameznimi subjekti, ki so se vključevali v razpravo in delno tudi med Iz- 
vršnim svetom in posameznimi družbenopolitičnimi organizacijami. 

Potrebo po uporabi skrajšanega postopka utemeljujemo tudi z dejstvom, 
da gre za nekatera določila, ki so interventnega značaja in katerih odlaganje 
bi lahko imelo za položaj delovnih ljudi tudi škodljive posledice. Hvala. 

Piedsednica Tina Tomlje: Hvala lepa! Rada bi vas informirala še 
o tem, da smo se včeraj sestali delegati več družbenopolitičnih organizacij 
Zveze socialistične mladine Slovenije, Socialistične zveze, Zveze komunistov 
in smo v večurni razpravi razjasnjevali nekatera sporna vprašanja, ki so bila 
med vodstvi družbenopolitičnih organizacij še neusklajena. 

Ob tem bi povedala tudi svoje mnenje. Predlog za izdajo zakona vsebuje 
določene spremembe, ki so v enakem obsegu vsebovane v osnutku zakona. Na- 
loga Družbenopolitičnega zbora je, da se uskladi glede na predlagane spre- 
membe v predlogu za izdajo zakona in se do njih v svojih stališčih opredeli. 
Ce se zbor odloči, da bo obravnaval le predlog za izdajo zakona, se s tem naša 
obveznost, da dosežemo soglasje med delegati vseh družbenopolitičnih organi- 
zacij o predlaganih spremembah, ne zmanjša. Menim, da pa moramo upoštevati 
tudi razloge, ki jih je navedel predlagatelj, da bi se v primeru, če odložimo 
obravnavo osnutka, zavrl proces dopolnjevanja zakonodaje na tem področju, 
ki pa je nujno zaradi aktualnih gospodarskih in zaposlovalnih razmer v SR 
Sloveniji. 

Razlike so se pojavile pri naslednjih vprašanjih. Zakon uvaja pravico do 
nadomestila za čas brezposelnosti tudi pripravnikom, ki so končali srednje 
šole, potem ko so opravili pripravniški staž, pa jih organizacije združenega 
dela niso zaposlile iz kakršnihkoli razlogov. Pravico do nadomestila dobijo 
za določen krajši čas, mislim, da za 3 mesece. Tako pravico do nadomestila so 
doslej imeli vsi pripravniki, ki imajo višjo ali visokošolsko izobrazbo. Predlog 
za izdajo zakona z osnutkom predlaga razširitev še na srednješolsko populacijo. 
Jasno je, da ta zakonski ukrep ne bo razrešil aktualnega problema, ki ga ču- 
timo in ga bomo verjetno še bolj čutili v zvezi z zaposlovanjem mladih stro- 
kovnjakov, za katere vemo, da se težko zaposlujejo, kar potrjujejo tudi ana- 
lize, pripravljene v Skupščini. Njihovo zaposlovanje bo tudi v prihodnje še 
problematično, tako zaradi naše želje po prestrukturiranju kadrov v organi- 
zacijah združenega dela, kot zato, ker načrti družbenega razvoja vendarle za- 
sledujejo nižji trend zaposlovanja, seveda v skladu z nižjo rastjo družbenega 
bruto proizvoda itd. 
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To je prvo neusklajeno stališče, ker v Socialistični zvezi ne podpirajo 
predloga, da bi se pravica do nadomestila razširila, ampak menijo, naj bi se za 
to mladino iskale druge rešitve v okviru skupnosti socialnega varstva, bodisi 
prek skupnosti otroškega varstva s tem, da bi morebiti še dobili dodatek, bodisi 
prek skupnosti socialnega skrbstva, kjer bi dobili neke vrste socialno pomoč. 
Skupnost socialnega varstva tega sama ne more izvajati, ker se pri njej sred- 
stva ne združujejo, ampak le usklajujejo pravice in dejavnosti drugih skup- 
nosti na področju socialnega varstva. 

Predsedstvo Zveze socialistične mladine Slovenije in Predsedstvo Zveze 
sindikatov Slovenije pa podpirata uvedbo tako razširjenih pravic. To je prvo 
sporno vprašanje. 

Drugo je sprememba višine nadomestila. Predlagatelj je nekoliko znižal 
spodnjo mejo nadomestila, temu pa nasprotujejo tako Zveza socialistične mla- 
dine kot Sindikati. Predlagatelj predlaga tudi znižanje zgornje meje nadome- 
stila, kar podpirajo vse družbenopolitične organizacije. 

Včeraj smo se sestali in se tudi po daljši razpravi nismo mogli poenotiti, 
ker so bili delegati vezani na stališča svojih družbenopolitičnih organizacij. 

Razlike niso tako velike, da jih po mojem mnenju predlagatelj z družbeno- 
političnimi organizacijami v poglobljeni razpravi do predloga zakona ne bi 
mogel uskladiti. 

Kdo še želi razpravljati? Besedo ima tovariš Vili Vindiš! 

Vili Vindiš: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Če izhajam iz skupnih stališč Predsedstva Republiške konference ZSMS in 
Predsedstva Republiškega sveta Zveze sindikatov, je seveda res, da se v mla- 
dini zavzemamo za normalen postopek, ker smo menili, da za predlagane spre- 
membe ni dovolj podatkov in da ni/dovolj upoštevana širša problematika za- 
poslovanja. Ob upoštevanju argumentov, ki so bili podani na delovni skupini 
za pripravo stališč, da je namreč skrajšani postopek popolnoma v skladu s 
cilji, ki jih želimo s predlaganimi spremembami doseči, in argumentov, ki jih 
je uvodoma podal predlagatelj, da bo celotna zakonodaja, ki ureja področje 
zaposlovanja, že v tem letu analizirana in dopolnjena, menim, da ni več raz- 
logov za nasprotovanje sprejetju sprememb zakona po skrajšanem postopku. 
Vendar pa naj se upoštevajo vse vsebinske pripombe k predlaganim spre- 
membam zakona. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa. Želi še kdo razpravljati? To- 
variš Miloš Prosenc, prosim! 

Miloš Prosenc: Lahko bi se opredelili tako, kot je predlagal tovariš 
Peter Toš, predstavnik predlagatelja, lahko pa tudi tako, kot so se do teh vpra- 
šanj opredelile in uskladile družbenopolitične organizacije v SZDL. Verjetno 
so argumenti družbenopolitičnih organizacij, zakaj bi bilo potrebno o neka- 
terih problemih v zvezi z gradivom še razpravljati, zakaj bi jih moral predla- 
gatelj še obrazložiti, dovolj utemeljeni. Vendar pa se tudi jaz strinjam, da se 
obe fazi zdaj združita, če se obvežemo, da bomo do obravnave predloga zakona 
v Skupščini ta vprašanja razčistili in se uskladili in da ne bomo po nepotreb- 
nem te razprave podaljševali. S takim načinom obravnave se strinja tudi 
sindikat. 

38 
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Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa. Tovarišica Majda Gaspari, 
prosim! 

Majda Gaspari: Tudi jaz podpiram združitev obeh faz glede na raz- 
loge, ki jih je navedel predlagatelj in glede na obrazložitev tovarišice pred- 
sednice. Mislim, da je zagotovilo predlagatelja, da bo v času do predložitve 
predloga zakona Skupščini intenzivno sodeloval z družbenopolitičnimi organi- 
zacijami, v skladu z usmeritvami, ki so bile izražene v družbenopolitičnih 
organizacijah, naj se o tako občutljivih vprašanjih vsi zainteresirani temeljito 
posvetujejo in naj se v teh razpravah soočijo in razčistijo različna mnenja. 

Mislim, da lahko na podlagi teh zagotovil sklenemo, naj se obe fazi 
združita. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa. Zeli še kdo razpravljati? (Ne.) 
Dajem predlog Izvršnega sveta, da se združita prva in druga faza sprememb 
in dopolnitev zakona o zaposlovanju na glasovanje. 

Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor sprejel predlog Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije glede združitve prvih dveh faz zakonodajnega po- 
stopka. Glede na to predlagam za današnjo sejo naslednji dnevni red: 

1. odobritev zapisnika 66. seje zbora, 
2. informacija o varstvu samoupravnih pravic, 
3. uresničevanje zakonov s področja kmetijstva, 
4. analiza o uresničevanju zakona o delovnih razmerjih s predlogom za 

izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih z 
osnutkom zakona, 

5. predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o za- 
poslovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti z osnutkom zakona, 

6. informacija o preskrbljenosti tržišča s proizvodi široke potrošnje s 
posebnim poudarkom na osnovnih proizvodih vsakodnevne rabe v letu 1982, 

7. predlog za izdajo zakona o spremembah zakona o postopku za ustano- 
vitev, združitev oziroma spremembo območja občine ter o območjih občin s 
predlogom zakona, 

8. osnutek družbenega dogovora socialističnih republik in socialističnih 
avtonomnih pokrajin o skupnih temeljih izobraževanja in izpopolnjevanja ka- 
drov za delo na področju vzgoje in izobraževanja, 

9. volitve in imenovanja, 
10. predlogi in vprašanja delegatov. 
Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev dnevnega reda? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je predlog dnevnega reda sprejet. 
Družbenopolitični zbor daje stališča po 72. členu poslovnika Skupščine k 

4. in 5. točki dnevnega reda, to je k predlogu za izdajo zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih z osnutkom zakona in k predlogu 
za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in za- 
varovanju za primer brezposelnosti z osnutkom zakona. 

Predsednik Zbora združenega dela in predsednica Zbora občin sta me z 
dopisi obvestila, da sta zbora obravnavala predlog zakona o samostojnih kul- 
turnih delavcih in predlog odloka o pripravi in sprejetju sprememb in do- 
polnitev družbenega plana SR Slovenije za obdobje od leta 1981 do leta 1985 
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in ju sprejela v skladu s stališči našega zbora. V skladu z 22. členom poslov- 
nika našega zbora predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

Družbenopolitični zbor ugotavlja, da sta Zbor združenega dela in Zbor 
občin sprejela predlog zakona o samostojnih kulturnih delavcih in predlog od- 
loka o pripravi in sprejetju sprememb in dopolnitev družbenega plana SR Slo- 
venije za obdobje od leta 1981 do leta 1985 v skladu s stališči, ki jih je Druž- 
benopolitični zbor sprejel na podlagi 72. člena poslovnika Skupščine SR Slo- 
venije na seji dne 24. februarja 1982. 

Kdor je za sklep, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor predlagani sklep soglasno sprejel. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev za- 
pisnika 66. seje zbora. 

Predlaga kdo kakšno dopolnitev ali spremembo zapisnika? (Ne.) Če ne 
predlaga nihče, dajem osnutek zapisnika 66. seje zbora na glasovanje. 

Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno odobril zapisnik 66. 
seje zbora. 

Imeli bomo skupno zasedanje, na katerem bomo skupaj z Zborom združe- 
nega dela in Zborom občin poslušali uvodno besedo k informaciji o preskrblje- 
nosti tržišča s proizvodi široke potrošnje s posebnim poudarkom na osnovnih 
proizvodih vsakodnevne rabe v letu 1982. 

Prekinjam sejo Družbenopolitičnega zbora in prosim delegate, da se ude- 
ležijo zasedanja vseh treh zborov v veliki dvorani republiške Skupščine. 

(Seja zbora je bila prekinjena ob 9.30 in se je nadaljevala ob 10.30.) 

Predsednica Tina Tomlje: Prehajamo na 2. točko dnevnega 
reda, to je na informacijo o varstvu samoupravnih pravic. 

Informacijo sta predložila Komisija za družbeno nadzorstvo Skupščine SR 
Slovenije in družbeni pravobranilec samoupravljanja SR Slovenije. 

Informacijo so v Skupščini obravnavali Odbor za družbenopolitični sistem, 
Odbor za družbenoekonomske odnose našega zbora, zakonodaj no-pravna komi- 
sija in Komisija za spremljanje izvajanja zakona o združenem delu. 

Danes smo prejeli poročilo Zakonodajno pravne komisije, mnenje Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije k informaciji, poročilo Komisije za sprem- 
ljanje izvajanja zakona o združenem delu, stališča, mnenja in predloge Odbora 
za vprašanja posebnega družbenega varstva samoupravnih pravic in družbene 
lastnine pri Svetu za družbenopolitični sistem pri Predsedstvu Republiške kon- 
ference SZDL in predlog sklepa, ki naj bi ga zbor sprejel pri tej točki dnev- 
nega reda. 

Predstavnik predlagatelja je tovariš Vinko Kastelic, družbeni pravobrani- 
lec samoupravljanja SR Slovenije. Prosim! 

Vinko Kastelic: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Informacijo o varstvu samoupravnih pravic sta predložila v obravnavo 
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družbeni pravobranilec SR Slovenije in Komisija za družbeno nadzorstvo re- 
publiške Skupščine. 

Gradivo sloni na izkušnjah in ugotovitvah družbenega pravobranilca sa- 
moupravljanja SR Slovenije in nekaterih drugih organov, ki so po ustavi in 
zakonu posebej zadolženi za varstvo socialističnih samoupravnih odnosov. 

Pobuda za širšo obravnavo varstva samoupravnih pravic, ki zajemajo tudi 
družbenolastninske temelje samoupravnih odnosov, je nastala v okviru Repu- 
bliške konference Socialistične zveze Slovenije že v pripravi programa dela 
Skupščine SR Slovenije za leto 1981. Po pismu Predsedstva lani poleti je v 
Skupščini SR Slovenije obravnavi uresničevanja resolucije o družbenoekonom- 
skem razvoju za tekoče leto sledila poglobljena obravnava posameznih sklo- 
pov najbolj izpostavljenih vprašanj kot so investicijska politika, izgube v go- 
spodarstvu in drugih. To je odmaknilo obravnavo varstva samoupravnih pra- 
vic, saj so bili posamezni deli te celovite problematike podrobno obravnavani 
v drugem polletju lanskega leta. 

Skupščina je v tem obdobju intenzivno uresničevala svojo funkcijo druž- 
benega nadzora, ko so bila obravnavana posamezna področja dela na podlagi 
poročil različnih družbenih dejavnikov. Tako je za opredelitev vsebine pred- 
ložene informacije ostalo nekaj spletov vprašanj, iz sicer celovitega sklopa sa- 
moupravnih pravic, ki se uresničujejo v združenem delu. Ta smo skušali obde- 
lati s tisto stopnjo posplošenih ugotovitev, smeri razvoja in gibanj, ki so bila 
ugotovljena na podlagi konkretnih obravnav in zapažanj v preteklih letih pri 
delu organov in organizacij, ki so sodelovali pri oblikovanju informacije. Zato 
informacija nima namena, da prikaže celovito stanje o samoupravnem urejanju 
družbenoekonomskih in drugih vprašanj in odnosov. Posebej pa velja opozoriti 
in izpostaviti dejstvo, da iz dela teh organov ni mogoče oblikovati celovite ocene 
vseh rezultatov skupnega družbenega razvoja, ki so seveda v celoti brez dvoma 
veliki, kljub nekaterim težavam, oviram in slabostim. Taka ocena seveda tudi 
ni bila naloga informacije. 

Na to opozarjam že v uvodu, ker je bilo v razpravi od objave informacije do 
sej zborov nekajkrat rečeno, da bi bralec lahko dobil vtis, da v razvoju sociali- 
stičnih samoupravnih odnosov prevladujejo težave, slabosti in napake. Infor- 
macija nima tega namena, vendar menimo, da nam kar se da realen pogled na 
stanje odnosov pri načrtovanju družbenih, samoupravnih in družbenopolitičnih 
aktivnosti za odpravljanje in preseganje spoznanih slabosti lahko veliko bolj 
koristi kot prikrivanje stanja, slabosti in stranpoti, ki smo jih v daljšem ob- 
dobju opažali, spoznavali in o katerih pravzaprav že dalj časa vsi govorimo, jih 
ponavljamo in jih tudi premalo učinkovito odpravljamo in presegamo z bolj- 
šimi in naprednejšimi rešitvami. Ta trditev seveda ne velja nasploh in povsod, 
saj so vse pogostejši primeri, da je vedno resnejši odnos do različnih pobud, 
predlogov in ukrepov, posebno v samem združenem delu, ki naj bi hitreje spre- 
minjali skaljene odnose na različnih področjih družbenega dela v normalne, 
ustavne, zakonite in samoupravne okvire. Te smo spoznali in zavestno osvo- 
jili kot edino možnost za obvladovanje in izhod iz sedanjih gospodarskih težav, 
kot edino pot za množično mobilizacijo vseh družbenih sil za dolgoročno go- 
spodarsko stabilizacijo in družbeno stabilnost, kot pot za popolnejše obvlado- 
vanje pogojev in rezultatov dela združenih delavcev. 

Druga splošna pripomba, ki smo jo zabeležili v sedanjih razpravah je ta, 
da se informacija morda preveč zadržuje na ravni temeljnih samoupravnih 
organizacij, da v glavnem kritizira oziroma obravnava odnose »spodaj«, pre- 
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malo pa je kritična do ravnanj na višjih ravneh družbene organiziranosti in 
družbeno objektivno pogojene delitve dela. 

Na prvi pogled se mi zdi, da je očitek upravičen, vendar ni v celoti spre- 
jemljiv. Po obsegu ugotovitev in prikazov informacija res ostaja v glavnem 
na temeljni ravni, kjer se samoupravni odnosi, pravice in odgovornosti vsak 
dan praktično gradijo, uresničujejo in dopolnjujejo. Vendar prav iz teh te- 
meljnih celic družbe raste tudi vsa širša organiziranost in družbena nadgradnja, 
na katero konkretno in z vso močjo vpliva prav raven razvitosti samoupravnih 
odnosov v temeljnih celicah. S tem seveda nočemo trditi, da je ta vpliv v celoti 
in popolnoma že tudi uveljavljen in uresničen, vendar so norme in pravila 
urejanja skupnih družbenih vprašanj postavljene prav na ta temelj. Širše in 
globlje nam te trditve omogočajo tudi analize in ocene uresničevanja delegat- 
skega sistema in odnosov, ki smo jih skupaj z družbenopolitičnimi organizaci- 
jami opravili v preteklih letih. 

Uresničeni delegatski odnosi, njihova polna družbenoekonomska in druž- 
benopolitična vsebina so še kako pomemben pogoj za uspešnejše obvladovanje 
razmer in protislovij. Vpliv in moč konkretnih interesov, argumentov, kon- 
kretnih odnosov, stanja, težav in poti za njihovo obvladovanje so družbeno 
premalo izrabljene. Rezerve so v volji in objektivnih hotenjih ljudi. Ni namreč 
mogoče verjeti, da so ljudje za slabši včeraj, ko pa so jim pred očmi hotenja in 
možnosti za boljši danes in jutri, kar pa je seveda dosegljivo le z boljšim delom 
posameznika, kolektiva in vseh drugih členov v skupnosti samoupravljalcev. 
V tem vidimo spodbudnost informacije, za katero je bilo večkrat ocenjeno, da 
kdor želi in hoče, najde v njej spodbude za oceno stanja v lastnem okolju ter 
podlago za razmišljanja o boljših možnih rešitvah in za postopno spreminjanje 
stanja, ki bo skladnejše s temelji družbenoekonomskega in družbenopolitičnega 
sistema socialističnega samoupravljanja. 

V dosedanjih razpravah so bile izražene pobude in predlogi, da bi posa- 
mezna družbeno pereča vprašanja dodali, jih širše in globlje obdelali, da bi 
skratka informacijo širili z novimi področji družbenega dela. Namen teh su- 
gestij je, da bi bolj celovito zajeli vse tokove, v katerih se giblje dohodek kot 
družbenoekonomska kategorija in merilo uspešnosti dela. 

Ocenjujemo, da je izbran pristop primeren kot začetek širše in bolj celovite 
ter v prihodnje stalnejše prakse skupščin družbenopolitičnih skupnosti, da 
se bodo intenzivneje posvečale funkcijam družbenega nadzora kot najvišji 
organi samoupravljanja in oblasti. Prav nobene ovire namreč ni, da bi se tudi 
druga, več ali manj zaokrožena področja družbenega dela ne obravnavala iz 
podobnih izhodišč, kot jih daje informacija. Zato bi veljalo v načrtovanju dela 
skupščin in njihovih organov v bodoče z začetim delom nadaljevati, tako da bi 
obravnavali vsa najpomembnejša družbena vprašanja, ki so prioritetna za ure- 
janje odnosov v združenem delu na samoupravni način. 

Želimo se opredeliti še do ene pripombe, ki je bila ponujena kot zamisel, 
namreč naj bi konkretizirali možne oziroma potrebne rešitve za probleme, ki 
so v informaciji kritično osvetljeni. Ta pripomba je dobronamerna, vendar 
je vprašanje, ali je ob skupni družbeni oceni, da je vendarle normativna pod- 
laga za organiziranost in delovanje nosilcev gospodarjenja sistemsko zaokro- 
žena, mogoče izven ustave, zakona o združenem delu in drugih sistemskih 
predpisov iskati neke posebne rešitve, ki bi morda pomenile krajšo ali drugačno 
pot za doseganje skupnih družbenih ciljev kot je samoupravna. Pri tem je 
prav gotovo v ospredju samoupravno združevanje dela in sredstev kot proces 
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nujne samoupravne integracije družbenih sil in sredstev, da bi povečali nji- 
hovo učinkovitost, gospodarnost in s tem naš skupni napredek, katerega bi- 
stvena značilnost je stabilizacija. 

S tem nočemo trditi, da urejanja določenih odnosov ne ovira na primer to, 
da še nimamo zakona o razširjeni reprodukciji in minulem delu, da nismo 
v celoti dogradili nekaterih drugih skupnih družbenih norm in prakse, deviz- 
nega in kreditno-monetarnega sistema. Praksa zahteva tudi bolj poglobljena 
in izpeljana merila, ki izhajajo iz zavestno sprejetih splošnih pravil ravnanja, 
na primer v urejanju odnosov s svobodno menjavo dela ter družbenim dogo- 
varjanjem in samoupravnim sporazumevanjem, pri praktičnih dilemah, kot so 
načini združevanja dela in sredstev, dohodkovno povezovanje, planiranje itd. 
Samoupravljanje še marsikje pomeni predvsem pravice in še ne v celoti tudi 
dolžnosti in odgovornosti. Verjetno se tudi zaradi tega še velikokrat raje pod- 
redimo razsojanju o spornih odnosih v državnem organu ali političnemu arbi- 
triranju, kot pa da bi spore in nesoglasja v samoupravnih odnosih poskušali 
najprej urejati po samoupravni poti. 

Odgovora oziroma komentarja na to pobudo iz javne razprave nikakor ne 
smemo obravnavati kot izmikanje ali beg pred resnico. Njen namen je bil pred- 
vsem opozoriti, da je za urejanje odnosov in za razvoj ter varstvo samouprav- 
nih pravic združenih delavcev večina temeljnih pogojev danih. Za njihovo 
polno samoupravno uveljavljanje je seveda potrebno več ustvarjalnega po- 
guma ter manj oportunizma in popuščanja, ki pogosto omogočata, da ob dobrih 
in naprednih zamislih životari vrsta ostankov preteklih in preživelih odnosov, 
obnašanj in ravnanj. 

Hitrejše premagovanje ovir in vračanje v skupni družbeni tok morebitnih 
stranskih tokov je spoznana nujnost in aktualna družbena naloga, ki jo bomo 
uspešno uresničevali le z združenimi močmi in z močno voljo, da odpravimo 
napake, katerih spoznanje pa je pogoj, da jih bomo postopno odpravili. Taki 
napori so potrebni na vseh ravneh samoupravnega urejanja družbenih vprašanj. 

V nadaljevanju želim opozoriti tudi na nekatera vprašanja, ki so bila v 
dosedanjih razpravah o informaciji posebej poudarjena. 

Samoupravno organiziranje združenega dela po ustavi in zakonu o zdru- 
ženem delu je praktično zaključeno. Temeljne organizacije sč odslej, v nada- 
ljevanju tega procesa organizirajo le v tistih okoljih, kjer prihaja do novih 
proizvodnih programov, novih objektov v dejavnostih skupnega pomena in 
tam, kjer se je izkazalo, da so se temeljne organizacije organizirale neskladno 
Z zakonom o združenem delu. Na ta način so združeni delavci v temeljnih orga- 
nizacijah dejansko dobili možnost upravljanja z dohodkom in že obvladujejo 
dohodek na ravni temeljne organizacije, predvsem na področju enostavne 
reprodukcije. 

Drugačno pa je stanje glede stopnje uveljavljanja družbenoekonomskih od- 
nosov na dohodkovnih osnovah v združenem delu, tako na nivoju temeljnih 
organizacij in delovnih organizacij, kot tudi v drugih oblikah združevanja dela 
in sredstev. Ti odnosi še niso prevladujoči in se še vedno srečujemo s prevlado 
kupoprodajnih in kreditnih odnosov. Iz teh razlogov nismo še dosegli ustrezne 
stopnje samoupravne integracije družbenih sredstev, kar po eni strani one- 
mogoča dejansko odločanje delavcev in obvladovanje celotnih odnosov druž- 
bene reprodukcije. Po drugi strani pa v posebno težkih gospodarskih razmerah 
omogoča razreševanje posameznih problemov na star administrativen način, 
omogoča uveljavljanje skupinskolastninskega obnašanja, lokalnih partikula- 
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rizmov in drugih negativnih tendenc, ki zmanjšujejo učinkovitost družbenih 
sredstev in objektivno zavirajo hitrejše doseganje stabilizacijskih ciljev na 
samoupravni način. 

Iz teh razlogov predložena informacija predvsem opozarja na nekatere vi- 
dike uresničevanja pravice dela z družbenimi sredstvi, da bi lahko tako orga- 
nizirani delavci hitreje presegali sedanja nasprotja in sami dosegali večje 
gospodarske učinke in pri tem onemogočali odtujevanje dohodka tudi v tistem 
delu, ki ga namenjajo ne samo za razvoj svoje materialne osnove dela, ampak 
tudi za skupne in splošne potrebe. 

Srečujemo se z deformacijami ustavne in zakonske vloge temeljne in de- 
lovne organizacije. Ni še v celoti odpravljena miselnost, prisotna ne samo v 
praksi, pač pa tudi v teoriji, ki vztraja na podjetništvu. To se izraža kot vztra- 
janje na elementih klasičnih civilno pravnih razmerjih ali na ostanku državno 
lastninskih odnosov. Zaradi take miselnosti se uveljavljajo skupinsko lastnin- 
ske težnje, kar onemogoča uveljavljanje samoupravnih odnosov med temelj- 
nimi in delovnimi organizacijami. To onesposablja delovno organizacijo kot 
poslovnega subjekta na tržišču, povečuje administrativna opravila na vseh 
nivojih, zavira hitrejše obračanje družbenih sredstev in onemogoča delavcem v 
tozdih, da sprejemajo kvalitetne skupne plane, da na kriterijih poslovne uspeš- 
nosti selekcionirajo razvojne programe in v pogojih ekonomske vzajemnosti in 
solidarnosti v združenih delovnih organizacijah in drugih oblikah združevanja 
upravljajo z družbenimi sredstvi. Tak konzervativen oziroma z ustavo neskladen 
odnos se pojavlja tudi pri drugih subjektih izven združenega dela, ki ne upo- 
števajo bistva delovne organizacije in sestavljenih organizacij združenega dela, 
ker obravnavajo temeljno organizacijo kot poslovni tržni subjekt ne glede na 
njeno povezanost v delovno oziroma sestavljeno organizacijo. 

V informaciji so navedena tudi nekatera vprašanja uresničevanja samo- 
upravljanja. Potrebno je še posebej povedati, da prihaja večkrat do nerazume- 
vanja bistva samoupravljanja, ki je v tem, da delavci dejansko odločajo o pre- 
sežni vrednosti v naših družbenoekonomskih pogojih, torej o pridobivanju in 
razporejanju dohodka. Na tem področju nimamo razčiščenih pojmov, da tudi v 
naši družbi obstaja delitev dela, kar pomeni, da je bistvo samoupravljanja v 
sprejemanju samoupravnih odločitev v samoupravnih splošnih aktih in v od- 
ločitvah delavskih svetov, ne pa v arbitriranju o strokovnih zadevah. 

Še vedno se dogaja, da so delavcem in njihovim samoupravnim organom 
predloženi v sprejem nekvalitetni samoupravni splošni akti, da delavski sveti 
obravnavajo zadeve, za katere se ne ve, kdo jih je pripravil, kdo je zanje stro- 
kovno in tudi poslovodno odgovoren in kakšne bodo ekonomske posledice spre- 
jetih odločitev. Velike izgube v nekaterih organizacijah združenega dela niso 
samo posledica spremenjenih gospodarskih razmer, ampak v veliki meri tudi 
posledica sprejemanja investicijskih odločitev mimo delavcev. Menimo, da nas 
to mora strezniti in da moramo razmejiti strokovno, poslovodno in samo- 
upravno odločanje, onemogočiti vplive neformalnih skupin od zunaj na od- 
ločanje delavcev, kajti sicer ni mogoče niti ugotavljati niti sankcionirati od- 
govornosti. 

Gospodarsko in sploh družbeno življenje je zelo dinamično. Hipertrofija 
pravnih norm, ki se pogosto odmikajo od splošnosti, zahajajo v prepodrobno 
in večkrat že kazuistično normiranje, zaviralno deluje na urejanje gospodar- 
skega življenja. Pogosto so potrebni novi formalni postopki, evidence in po- 
dobno, namesto da bi življenjsko izhajali iz gospodarskih nujnosti. Uveljaviti 
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pa bo treba tudi pravila samoupravne socialistične morale, ki bo lahko v mar- 
sičem nadomestila prisilne pravne norme, saj so tudi načela morale pravno 
obvezujoča. 

Vse bolj se pojavlja liberalizem pri tolmačenju samoupravne zakonodaje in 
izvajanju s sporazumi sprejetih obveznosti, kar ima med drugim za posledico 
tudi nepopolne, ohlapne in nekvalitetne samoupravne akte. Tudi planski akti 
in iz njih izhajajoče obveznosti se večkrat ne izvajajo. V pravni praksi se 
uveljavlja tudi napačno mnenje, da so sporazumi manj obvezujoči kot po- 
godbe. To se pojavlja kljub temu, da ustava in zakonski predpisi sploh ne 
omogočajo enostranskega razdrtja planskih in samoupravnih obveznosti. V 
skladu s pravnim sistemom je možno uveljavljati tako materialno kot samo- 
upravno in družbenopolitično odgovornost. Kljub temu pa se pojavlja mnenje, 
da se odgovornost ne izvaja, v samoupravnih splošnih aktih pa ni sankcijskih 
določb. Res je, da je treba tudi te izpopolnjevati, vendar bistvo problema ni v 
tem. Pogosto ni tiste politične volje in odločnosti, da bi zakonsko in samo- 
upravno predpisano odgovornost tudi konkretno uresničevali. Ni prav, da se 
različni interesi spolitizirajo in se zato sporna razmerja ne razrešujejo po sa- 
moupravni poti. Arbitraže v združenem delu zato niso aktivne, gospodarski 
spori so redki, prav tako so redki spori glede samoupravnih družbenoekonom- 
skih razmerij pri sodiščih združenega dela. 

V informaciji so navedeni nekateri konkretni problemi. Ne gre za to, da bi 
izvajali sankcije, ampak za to, da lahko hitreje uveljavljamo nove družbeno- 
ekonomske odnose. Tega ne bomo dosegli z anonimnim splošnim navajanjem 
problemov in pojavov, temveč le s konkretno identifikacijo tako pozitivnih kot 
negativnih primerov in pojavov. 

Vse več je organizacij združenega dela, kjer so delavci v praksi že uve- 
ljavili dohodkovne odnose. To dokazuje, da je vendarle možno uspešno uresni- 
čevati temeljne usmeritve zakona o združenem delu in da tako uresničevanje 
daje tako samoupravne kot ekonomske rezultate. Primeri Save, Kartonažne 
tovarne, Novolesa, Ravenske železarne in drugih, katerih pozitivne izkušnje 
povzemajo tudi že druge organizacije, zahtevajo hitrejšo in bolj organizirano 
izmenjavo izkušenj, kot tudi bolj uporabno znanstveno in strokovno delo ter 
organizirano pomoč organizacijam združenega dela. Na item področju smo pre- 
malo organizirani, premalo je kvalitetne strokovne pomoči in zato se ta dejav- 
nost večkrat izrojeva v nekvalitetno komercializacijo. Nujno je, da se na tem 
področju pristojni družbeni dejavniki bolje organizirajo, da pride do ustrezne 
delitve dela, če pa je to potrebno, tudi do družbene verifikacije predlaganih 
rešitev. 

Ob tem je treba ugotoviti, da je v organizacijah združenega dela praksa že 
izoblikovala in poglobila zakonske kriterije za organiziranje temeljnih orga- 
nizacij, delovnih organizacij in tudi drugih oblik združevanja dela in sredstev. 
Potrebno je, da pristojni družbeni dejavniki začnejo na tem področju organi- 
zirano ne le analizirati, pač pa tudi na osnovi prakse in specifike posameznih 
dejavnosti pripravljati podrobnejše osnove in merila za organiziranje temelj- 
nih organizacij, delovnih organizacij in drugih oblik združevanja dela in sred- 
stev tako, da bi lahko združeni delavci na ustreznih strokovnih in družbeno 
verificiranih podlagah uveljavljali in presojali družbenoekonomsko upraviče- 
nost samoupravnih integracij. 

Za izvršitev teh in drugih nalog se je potrebno konkretno dogovoriti, za- 
dolžiti nosilce in spremljati izvajanje dogovorjenih nalog. S tem delom so že 
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pričeli v elektrogospodarstvu, cestnem gospodarstvu, v gradbeništvu in še v 
nekaterih dejavnostih. 

Tudi navajanje konkretnih primerov, kjer prihaja do gospodarskih težav, 
skupinskolastniškega obnašanja in drugih negativnih pojavov, nima namena 
zgolj obsojati, pač pa predvsem opozoriti, da po starem ne gre več. Dejanske, 
bistvene gospodarske odločitve morajo sprejemati delavci, delavski sveti se ne 
smejo več zlorabljati le za potrjevanje drugje sprejetih odločitev in v dele- 
gatskih skupščinah ni mogoče samo na splošno obravnavati problemov in po- 
javov, ampak je treba biti konkreten. Nemogoče je tudi, da so posamezna ožja 
telesa filter za presojo, kaj sme priti v delegatsko skupščino, to pa je lahko 
le delegatska skupščina sama. 

Razprave v delegatski skupščini in v organih upravljanja ter njihove 
usmeritve morajo bolj kot doslej postati obveznost in usmeritev za konkret- 
nejše in učinkovitejše delo organov družbenega nadzora. Ob ocenjevanju ures- 
ničevanja posameznih zakonov bi morali ugotavljati vzroke, zakaj se zakoni ne 
uresničujejo, preden bi predlagali spremembe predpisov, ter oceniti, na kakšen 
način bi lahko zagotovile njihovo izvajanje. 

Razviti je potrebno širšo in poglobljeno družbenopolitično aktivnost za 
razreševanje bistvenih problemov ter z ustrezno družbeno in strokovno po- 
močjo omogočiti samoupravljalcem hitrejše uveljavljanje socialističnih samo- 
upravnih odnosov. 

Tovarišice in tovariši! Informacija je pripravljena predvsem kot spodbuda 
za nadaljnje razprave, analize in ugotavljanje stanja, tako v temeljnih samo- 
upravnih celicah kot tudi njihovih asociacijah, v občini in republiki. Marsika- 
tera ugotovitev iz informacije pa sega tudi v širši jugoslovanski prostor. Re- 
zultat takih razprav, ocen in analiz ter ugotovitev naj bi bila kar najširša, 
trajna, stalna ter skupna aktivnost vseh samoupravnih družbenih in družbeno- 
političnih dejavnikov, vključno z delegacijami in delegati na vseh področjih 
in ravneh oblikovanja, izražanja in usklajevanja interesov ter sprejemanja 
skupnih družbenih odločitev za hitrejše spreminjanje stanja, kjer le-to še ni 
zadovoljivo urejeno ali v celoti skladno s položajem človeka v samoupravni 
družbi. 

V dosedanjih obravnavah informacije v delovnih telesih zborov in Skup- 
ščine SR Slovenije, organih Predsedstva republike, Republiške konference 
SZDL, republiškega sveta Zveze sindikatov in Izvršnem svetu je bilo izrečenih 
precej mnenj, ocen in dopolnil, ki naj bi se vsebinsko povezali in skupno z 
razpravo na sejah zborov in danes sprejetimi sklepi objavili v Poročevalcu. 
To bi predstavljalo kvalitetno dopolnitev informacije in še razširilo možnosti 
za konkretne aktivnosti. 

Prenekatera ugotovitev iz razprave je namreč taka, da opozarja na nove 
poglede na razmere, ki bi jih le stežka vgradili v sedanje besedilo. Zato pred- 
lagamo, da jih povzamemo kot vsebinsko dopolnilo k informaciji. Tako do- 
polnjeno gradivo bi skupaj z današnjimi razpravami in sklepi zborov lahko 
predstavljalo primeren okvir in spodbudo za ravnanje in delovanje vseh nosil- 
cev pravic in odgovornosti pri razvijanju in varovanju socialističnih samo- 
upravnih odnosov. 

Z objavo teh gradiv in sklepov v Poročevalcu bo tako dopolnjena informa- 
cija posredovana delegacijam temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti 
ter vsem družbenim subjektom, ki jim je namenjena in katerih aktivnost za- 
hteva. Vsebina pripomb in dopolnilnih predlogov v razpravah praktično po- 
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meni sestavino sklepov, v katerih so naloge in njihovi nosilci okvirno določeni 
in tudi zavezani za večjo aktivnost za izboljšanje razmer na področju, za ka- 
terega so zadolženi. 

Predlagamo, da Skupščina SR Slovenije v tej smeri sprejme predlagane 
sklepe. 

Predsednica Tina T o m 1 j e : Hvala lepa. Predstavnik Sodišča združe- 
nega dela SR Slovenije je tovariš mgr. Damjan Mozetič, sodnik Sodišča zdru- 
ženega dela SR Slovenije. Prosim! 

Damjan Mozetič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Kot ste seznanjeni, je k informaciji o varstvu samoupravnih pravic svoj 
delež prispevalo tudi Sodišče združenega dela SR Slovenije, ki je opozorilo na 
nekatere aktualne probleme varstva samoupravnih pravic in družbene lastnine 
v organizaciji združenega dela, kot se izkazujejo v sporih, ki se rešujejo pred 
sodišči združenega dela v Sloveniji. 

Na današnji seji želimo opozoriti na nekatere značilne primere, ki vplivajo 
na uresničevanje samoupravnih pravic in ki motijo razmerja oziroma odnose 
med delavci v organizacijah združenega dela. 

Medsebojni odnosi delavcev v združenem delu morajo biti urejeni s sa- 
moupravnimi splošnimi akti, za katere večkrat ugotavljamo, da ne ustrezajo 
potrebam delavcev. Ker sodišča upoštevajo pri razreševanju slehernega spora 
samoupravne splošne akte, nalete na primere, ko le-ti niso sprejeti po zakonitem 
postopku, zato je vprašljiva njihova uporaba. Ker je postopek pri sprejema- 
nju dokaj zahteven, opažamo, da včasih ne posvečajo dovolj pozornosti vsebin- 
skim vprašanjem samoupravnega normiranja, ampak je v ospredju predvsem 
zagotovitev ustreznega formalnega postopka pri sprejemanju. Prav zaradi tega 
delavci sprejemajo tudi take samoupravne splošne akte, katerih vsebine niso 
obravnavali in niso imeli možnosti vplivati na samoupravno normiranje med- 
sebojnih odnosov, zato je razumljivo, da pri uporabi takih samoupravnih sploš- 
nih aktov prihaja do medsebojnih sporov. 

Zaradi formalističnega pristopa pri oblikovanju in sprejemanju samouprav- 
ne regulative organizacije združenega dela se večkrat razmerja med delavci 
urejajo drugače, kot to predvideva samoupravni splošni akt, kar pomeni po- 
seben problem pri razreševanju sporov pred sodiščem. 

Organizacije združenega dela tudi premalo skrbijo za usklajevanje svojih 
samoupravnih splošnih aktov z določbami samoupravnih sporazumov oziroma 
družbenih dogovorov, h katerim so pristopili oziroma jih podpisali. 

Po mnenju Sodišča združenega dela SR Slovenije je potrebno v organiza- 
ciji združenega dela posvetiti večjo pozornost samoupravni regulativi, jo pri- 
bližati delavcu in omogočiti, da delavci sodelujejo pri oblikovanju samouprav- 
nih norm od samega začetka, upoštevajoč pri tem specifičnost v zvezi z dejav- 
nostjo vsake organizacije združenega dela. To velja zlasti za tiste samoupravne 
splošne akte, ki se nanašajo na osnove in merila za delitev sredstev za osebne 
dohodke in skupno porabo delavcev, ki včasih niso razumljivi in v praksi tudi 
niso uporabni. Včasih pa presegajo v določbah o pravicah možnosti, ki jih orga- 
nizacija združenega dela ima, zlasti pri delitvi sredstev sklada skupne porabe. 
Iz teh razlogov prihaja do absurdne situacije, da delavci, ki so sprejeli samo- 
upravni splošni akt, pravic, ki so jih zagotovili s tem aktom, ne morejo zago- 
tavljati iz sklada skupne porabe, zato dosežejo svojo pravico s sodno odločbo, 
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s katero posežejo na podlagi izvršbe na katerakoli sredstva organizacije zdru 
ženega dela. 

Sodišča združenega dela so v preteklih letih obravnavala številne spore 
v zvezi z disciplinsko odgovornostjo, kjer ugotavljamo, da število spornih raz- 
merij na tem področju narašča. Menimo, da ni mogoče zgolj z disciplinskimi 
postopki utrditi disciplinske odgovornosti, marveč je zlasti treba posvetiti večjo 
pozornost organizaciji dela in povezanosti delovnih procesov, saj ugotavljamo, 
da so prav v tistih organizacijah združenega dela, kjer tej problematiki ne 
posvečajo dovolj pozornosti, disciplinski postopki najbolj pogosti. 

Ker so bile v javnosti izražene posamezne trditve, da sodišča združenega 
dela ne posvečajo dovolj pozornosti naporom organizacij združenega dela pri 
utrjevanju disciplinske odgovornosti, želimo zbor seznaniti z nekaterimi po- 
datki, ki dokazujejo nasprotno. 

Sodišča združenega dela dosledno upoštevajo samoupravne splosne akte, ki 
so jih delavci sprejeli v zvezi z obravnavanjem disciplinske odgovornosti in 
hkrati seveda tudi dosledno upoštevajo načelo materialne resnice. 

Iz podatkov za leto 1981 ugotavljamo, da je Sodišče združenega dela SR Slo- 
venije obravnavalo 321 zadev, v katerih je bil delavcem izrečen najhujši ukrep, 
to je prenehanje delovnega razmerja. Od tega smo s pravnomočno odločbo v 
58 zadevah odobrili zahtevke delavca. V 163 primerih so bili zahtevki zavrnjeni, 
100 zadev pa je pritožbeno sodišče razveljavilo in vrnilo v novo obravnavanje 
in odločanje sodišču prve stopnje. Iz podatkov izhaja, da je bilo dokončno od- 
ločeno o 221 zadevah, od tega je bilo 74 odstotkov zahtevkov predlagateljev 
zavrnjenih, 26 odstotkom zahtevkov pa smo ugodili. 

Sodišče je zahtevkom ugodilo v primerih, ko je ugotovilo,^ da delavec ni 
storil očitane kršitve delovne obveznosti, ali da je storil tako kršitev, za katero 
se ne more izreči ukrep prenehanja delovnega razmerja, kar pomeni, da 
kršitev ni vplivala na delovni proces. Ugodilo je tudi, če je bil postopek zasta- 
ran, ker je preteklo več kot eno leto od storitve kršitve delovne obveznosti 
oziroma več kot eno leto od tedaj, ko se je zvedelo za kršitev, če gre za kaznivo 
dejanje, ali če o disciplinski odgovornosti ni odločal pristojni disciplinski 
organ. 

Glede na odstotek zadev, v katerih je sodišče zahtevke zavrnilo, je treba 
ugotoviti, da se disciplinski postopek v organizacijah združenega dela glede na 
pravila postopka izboljšuje in da organizacije združenega dela posvečajo vpra- 
šanju materialne resnice veliko več pozornosti kot v prejšnjih obdobjih. 

Radi bi opozorili še na pomembno in občutljivo področje v odnosih med 
delavci v organizacijah združenega dela, to je področje dodeljevanja stanovanj 
in stanovanjskih posojil, ki je dokaj pogosto predmet sporov pred sodišči zdru- 
ženega dela. Še vedno ugotavljamo, da niso urejeni odnosi na nivoju delovne 
organizacije v primerih, ko se združujejo sredstva za zadovoljevanje stano- 
vanjskih potreb delavcev in se še vedno odloča o pravicah delavcev na nivoju 
delovne organizacije, namesto v temeljni organizaciji. Pomanjkljivi samo- 
upravni splošni akti omogočajo, da se v posameznih primerih stanovanja še 
vedno delijo mimo samoupravno določenih kriterijev. To velja zlasti za tako 
imenovana kadrovska stanovanja, kar se v posameznih primerih še vedno pre- 
pušča arbitriranju samoupravnega organa ali celo odločitvi individualnega 
poslovodnega organa o tem, kdo se šteje za deficitarni kader, ki mu pripada 
stanovanje ali stanovanjsko posojilo mimo kriterijev, ki sicer veljajo za de- 
lavce v temeljni organizaciji. 
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Informacija obravnava predvsem negativne pojave, saj se tako družbeni 
pravobranilec kot sodišče združenega dela srečujeta s spornimi zadevami in 
posamičnimi neurejenimi odnosi. Opozarjamo le na nekatere probleme, ki se 
pojavljajo v organizacijah združenega dela, in sicer zato, da bi se izboljšalo 
delo samoupravnih organov, saj je potrebno prav v organizacijah združenega 
dela primarno zagotavljati varstvo samoupravnih pravic. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa. Želi predstavnik Izvršnega 
SVe.tav

t°vafi® Peter To® besedo? (Ne.) Želita poročevalca Odbora za družbeno- politični sistem in Odbora za družbenoekonomske odnose razpravljati? (Ne.) 
Predstavniki komisij? (Ne.) 

Pričenjam z razpravo. Kdo želi razpravljati? (Nihče.) 
Med gradivom, ki ste ga dobili danes, je tudi predlog sklepa; člani Komi- 

sije za družbeno nadzorstvo spremljajo razpravo v vseh treh zborih. Tovariš 
Emil Šuštar želi besedo. Prosim. 

Emil Šuštar: Tovarišice in tovariši! V sindikatih smo informacijo 
obravnavali v posebni delovni skupini in tudi v stalnih organih, kot so sekre- 
tariat predsedstva, svet za razvoj samoupravljanja in v nekaterih drugih telesih. 

V teh razpravah smo ugotovili, da informacija, katere predlagatelja sta 
družbeni pravobranilec samoupravljanja in Komisija za družbeno nadzorstvo 
Skupščine SR Slovenije, vsebuje ugotovitve in stališča, ki so večinoma enaka 
našim pogledom na to problematiko. Zlasti se to nanaša na uveljavljanje samo- 
upravne delavske kontrole v organizacijah združenega dela. 

V teh razpravah je bilo tudi ugotovljeno, da bi informacija lahko služila 
kot primerna podlaga za nadaljnje delovanje sindikatov na področjih, ki jih 
informacija obravnava, kakor tudi za pripravo programskih in drugih doku- 
mentov v Zvezi sindikatov. Še posebej bomo vsebino informacije koristno upo- 
rabili v pripravah na X. kongres Zveze sindikatov Slovenije. 

To seveda ne pomeni, da v sindikatih varstvu samoupravnih pravic ne po- 
svečamo pozornosti. Večina naših aktivnosti in dokumentov obravnava tudi po- 
samezne primere varstva samoupravnih pravic in prav na tem temeljijo neka- 
teri pogledi, ki jih navajamo v zvezi z vsebino informacije in iz tega izhajajo 
tudi predlogi za ustreznejšo formulacijo oziroma dopolnitev same informacije. 
Nekatere bi zelo na kratko obrazložil. 

Menimo, da v sedanjem času, ko so vsi napori naše družbe usmerjeni v 
uresničevanje politike gospodarske stabilizacije, predstavlja pomemben vidik 
varstva samoupravnih pravic problem izgub v gospodarstvu. O tem je tovariš 
Kastelic že govoril. V teh primerih gre za poseben odnos do varstva družbene 
lastnine, ki posredno ogroža tudi varstvo samoupravnih pravic, kar bi kazalo 
tudi v informaciji temeljiteje obdelati. Predvsem smo v dosedanji praksi pre- 
malo pozornosti namenili ugotavljanju in odpravljanju vzrokov izgub in vse 
prepogosto pristajamo na takšne sanacijske programe, ki zagotavljajo le začasno 
finančno pokritje izgub, ničesar pa dokončno ne rešujejo. Zato imamo take 
posledice v celotni družbi in se srečujemo s takšnimi problemi. Navedel bi le 
nekaj večjih organizacij, kjer lahko ugotovimo, da je bil tak pristop pri od- 
pravljanju vzrokov prisoten, kot so na primer IMV Novo mesto, INA Nafta 
Lendava, Salonit Anhovo, Cimos Koper, mesna industrija itd. 

Naslednji problem, o katerem smo v sindikatih že večkrat razpravljali, 
sprejeli svoja stališča in aktivno sodelovali, predvsem pa od pristojnih organov 
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zahtevali takojšnje in učinkovite ukrepe, je še vedno pereč in za našo družbo že 
kar sramoten primer črnega trga z delavci iz drugih republik, ki jih novačijo 
posamezni mojstri. To so delavci, ki so izkoriščani pod najslabšimi najemni- 
škimi pogoji, brez socialnega zavarovanja in zdravstvenega varstva in brez us- 
treznega bivališča. To se še vedno dogaja, zlasti na področju gradbeništva in 
ohranjanje takšnih razmer je za našo družbo nevzdržno. Mislim, da bi morali 
na tem področju doseči pomembnejše rezultate, kot pa smo jih. 

Informacija obravnava problematiko uveljavljanja odgovornosti v naši 
družbi. Po našem mnenju bi morala tudi ugotoviti, da je večina pomanjkljivosti 
in slabosti, ki jih informacija ugotavlja, posledica pomanjkljivega in nedosled- 
nega izvajanja ustave, zakona o združenem delu in drugih sistemskih zakonov, 
kakor tudi neučinkovitega nadzora nad njihovim izvajanjem. Izvajanje zapi- 
sanih sistemskih rešitev ni vedno vgrajeno v ukrepe naše tekoče ekonomske 
politike, kar je po našem mnenju pomemben vir nestabilnosti pogojev gospo- 
darjenja, pri tem mislim zlasti na področje ekonomskih odnosov s tujino, na 
devizni trg, na našo neučinkovitost na področju cen ter na pomanjkljivosti in 
slabosti v planiranju. 

Vzroki so tudi v določenem zastoju v teoretični izpeljavi načel zakona o 
združenem delu in pomanjkanju teoretično-strokovnih podlag in usmeritev za 
uresničevanje sistemskih rešitev na področjih urejanja odnosov pri skupnem 
pridobivanju dohodka, svobodne menjave dela, razporejanja dohodka, čistega 
dohodka in delitve osebnih dohodkov, dograjevanja in izpopolnjevanja posamez- 
nih oblik organiziranosti združenega dela, ki so po formalni plati bolj uskla- 
jena z našimi sistemskimi rešitvami kot pa po vsebinski. 

Bolj učinkovito varstvo samoupravnih pravic pogosto ovira tudi pomanj- 
kljiva vsebina samoupravnih splošnih aktov v organizacijah združenega dela, 
ki se vse preveč omejujejo na ponavljanje ustavnih in zakonskih določil in se 
zelo boječe lotevajo vnašanja izvirnih rešitev, prilagojenih posebnostim in 
potrebam posameznih organizacij združenega dela. Menimo, da bi bilo potrebno 
ponovno spodbuditi delo občinskih komisij za uresničevanje zakona o zdru- 
ženem delu ter komisij za pregled samoupravnih splošnih aktov, ki bi morale 
dajati večjo pomoč organizacijam združenega dela in stalno spremljati dogra- 
jevanje njihovih samoupravnih splošnih aktov. 

Ponovno moramo tudi ugotoviti, da brez ustreznega informiranja delavcev, 
ki jim bo omogočalo celovit vpogled v stanje in upravljanje svoje organizacije 
združenega dela in dajalo razumljive podlage za opravljanje samoupravnih in 
delegatskih funkcij, tudi problematika varstva samoupravnih pravic ne more 
biti rešena. Sindikati, še posebej pa osnovne organizacije sindikatov, bodo tem 
vprašanjem posvečale posebno pozornost. 

Menimo, da bi morale skupščine družbenopolitičnih skupnosti s svojimi 
organi več pozornosti posvetiti sistematičnemu spremljanju in nadzoru nad iz- 
vajanjem zakonov in drugih predpisov in s tem v zvezi tudi preverjanju stanja 
na posameznih področjih družbene reprodukcije. Te zadeve bi morale pogosteje 
uvrščati v svoje programe dela. Ob tem posebej opozarjamo na neizvajanje za- 
konsko določenih sankcij za kršitve predpisov, pri čemer bi še posebej omenil 
problematiko cen. Mislim, da pogosto ne ukrepamo ali pa nepravočasno ukre- 
pamo tudi tedaj, ko gre za očitna odstopanja od nekaterih sprejetih družbenih 
usmeritev, na primer na področju oblikovanja sredstev za osebne dohodke. V 
zvezi s cenami pa se seveda postavlja vprašanje, kdo je bil v množici kršiteljev 
skladno z zakonskimi določili doslej sploh kaznovan in zato mislimo, da bi bilo 
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nujno opraviti pregled stanja pri izvajanju zakonskih sankcij in skupaj z dru- 
gimi družbenimi subjekti zasnovati ustrezno akcijo, da se v takih primerih tudi 
ukrepa. 

Z vidika varstva samoupravnih pravic je potrebno kritično in poglobljeno 
oceniti sedanjo prakso nenehnega preoblikovanja in ustanavljanja ter delova- 
nja sestavljenih organizacij združenega dela ter ugotoviti, ali so sedanje pove- 
zave ustrezne in gospodarsko smotrne ter oblikovati kriterije in merila za pre- 
sojo družbenoekonomske utemeljenosti povezovanja v sestavljene organizacije. 

V sindikatih smo pred dvema letoma v sodelovanju z družbenim pravo- 
branilcem samoupravljanja analizirali stanje na tem področju in ugotavljamo, 
da v bistvu vse ugotovitve iz preteklih dveh let še vedno veljajo in da se stanje 
kljub temu ni bistveno spremenilo. Zato podpiram tista stališča, da bi morda 
kazalo nekoliko bolj poudariti nalogo, da se pripravijo družbenoekonomske pod- 
lage za presojanje umestnosti združevanja v sestavljeno organizacijo, prav z na- 
menom, da bi se takšne slabosti odpravile. 

V zvezi z gospodarskim kriminalom menimo, da v informaciji ne bi smeli 
dajati vtisa, kot da smo nemočni. Ne smemo se omejevati le na statistične ana- 
lize, marveč bi morali vztrajati pri zahtevi, da se gospodarski kriminal do- 
sledno sankcionira, kar zakonodaja omogoča. 

Glede na to, da sem v nekaterih gradivih za to točko današnjega dnevnega 
reda zasedanja opazil, da nekateri celo podpirajo idejo o čimprejšnjem spre- 
jetju družbenega dogovora o razporejanju čistega dohodka, bi vendarle po- 
jasnil, da smo v dosedanjih razpravah razčistili to vprašanje v tem smislu, da ne 
potrebujemo posebnega družbenega dogovora o osnovah in merilih za razpore- 
janje čistega dohodka, temveč da je potrebno hitreje uresničevati družbeni 
dogovor o skupnih osnovah za oblikovanje in delitev sredstev za osebne do- 
hodke in skupno porabo, ki enega izmed udeležencev tega dogovora še posebej 
obvezuje, da takšne osnove in merila za razporejanje čistega dohodka kot stro- 
kovno podlago oblikuje. Vsebino te strokovne podlage bi vgrajevali v samo- 
upravne sporazume dejavnosti, ki jih bo potrebno v skladu s tem dogovorom 
še pripraviti. 

Strinjamo se z mnenjem, naj bi Skupščina SR Slovenije ob obravnavanju 
te informacije sprejela priporočila in sklepe v obliki usmeritev za konkretno 
razpravo in oceno stanja ter aktivnosti v organizacijah združenega dela, skup- 
ščinah družbenopolitičnih skupnosti družbenopolitičnih organizacijah ter orga- 
nih samoupravnega in družbenega nadzora, kar naj bi prispevalo k hitrejšemu 
in celovitejšemu uveljavljanju varstva samoupravnih in socialističnih odnosov 
in pravic v naši družbi. Hvala. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Šuštar. Kdo želi še 
razpravljati? Besedo ima tovariš Ludvik Golob, prosim! 

Ludvik Golob: Razprava in poročila nekaterih delovnih teles so me 
spodbudila k razmišljanju, na kakšen način lahko delegatska skupščina bolj 
učinkovito poseže na to področje, o katerem danes razpravljamo. 

Mislim, da bi se kazalo potruditi in tudi v zaključkih posebej poudariti na- 
slednje vprašanje, in sicer vprašanje izvrševanja sprejetih odločitev, v dele- 
gatskem sistemu na sploh. Ni malo primerov, ko ni pravega političnega nad- 
zora nad funkcijo izvrševanja. Mislim, da bi Skupščina veliko storila, če bi 
bolje uresničevala svoje odločitve v zvezi z nadzorno funkcijo. Spomnimo se, s 



67. seja 607 

kakšnimi problemi smo se lansko leto srečali pri cenah. Zvezni organi so bili 
zelo počasni pri izvrševanju svoje funkcije, izvajanje zakona o cenah smo od- 
ložili na konec leta in še tedaj smo se znašli v popolni temi, če lahko tako rečem, 
ker izvršilni predpisi niso bili pravočasrio izdani, prav tako ni bilo sklepov in 
drugih ukrepov, ki bi omogočili uveljaviti sistem. Situacija tudi na nekaterih 
drugih področjih ni bistveno boljša, naj omenim le devizno plačilno situacijo, 
izvajanje denarno kreditnega sistema, delegatskih funkcij, organiziranje bank 
in tako dalje. Veliko odprtih vprašanj se pojavlja pri izvrševanju odločitev 
tudi v organizacijah združenega dela. Zavzemam se za to, da bi usmeril svoje 
delovanje v zagotavljanje večjega družbenega nadzora oziroma večje kontrole 
nad izvrševanjem sprejetih odločitev na vseh ravneh in v vseh delegatskih 
organih. Ce bi v tej smeri načrtovali svoje programe dela, bi verjetno marsi- 
katera vpašanja hitreje razreševali. Nekatere razprave smo odložili oziroma 
podaljšali, na primer razpravo o uresničevanju zakona o pravni pomoči. Zdaj 
se bomo ponovno srečali z oceno stanja na enem področju. Se pravi, da nosilci 
nadzora nad izvrševanjem sprejetih odločitev niso samo delegatske skupščine, 
temveč predvsem celotni delavski razred, skratka vsi delovni ljudje. Mislim, da 
bi morali takemu širokemu pristopu dati več poudarka, zato da bi se bolje orga- 
nizirali in da bi bili v akciji učinkovitejši. Hvala. 

Predsednica T i n a. T o m 1 j e : Hvala lepa, tovariš Golob. Kdo želi še raz- 
pravljati? (Nihče.) Zaključujem razpravo in prekinjam to točko dnevnega reda 
do takrat, ko bodo člani Komisije za družbeno nadzorstvo povedali, ali je po- 
trebno predlagani sklep, ki ste ga danes prejeli, še dopolnjevati in bomo potem 
glasovali o njem. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na uresničevanje 
zakonov s področja kmetijstva. 

Skupina delegatov za pripravo sklepov zborov o obravnavi poročila o iz- 
vajanju zakonov s področja kmetijstva je za to točko dnevnega reda določila 
besedilo predloga ugotovitev, priporočil in sklepov za izvajanje zakonov s pod- 
ročja kmetijstva, ki naj bi jih zbor sprejel. 

Predlog ugotovitev, priporočil in sklepov je obravnavala Zakonodajno- 
pravna komisija. Danes smo prejeli poročilo te komisije, ugotovitve, predloge 
in sklepe Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o uresničevanju plana setve 
v letu 1981—1982 in mnenje Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 

Zeli podati uvodno obrazložitev predstavnik skupine delegatov za pripravo 
sklepov zbora tovariš Geza Bačič, predsednik medzborovske skupine? (Da.) 
Prosim! 

Geza Bačič: Skupina delegatov, ki so jo imenovali vsi trije zbori naše 
Skupščine za pripravo sklepov ob obravnavi poročila o izvajanju zakona s pod- 
ročja kmetijstva, se je doslej trikrat sestala. 

Po širokih razpravah je skupina na drugi seji določila besedilo predloga 
ugotovitev, priporočil in sklepov za izvajanje zakonov s področja kmetijstva. 
Ta predlog ste delegati prejeli 1. marca. Vendar smo po pripravi predloga ugo- 
tovitev, priporočil in sklepov za izvajanje teh zakonov s področja kmetijstva 
dobili tudi poročilo Republiške konference SZDL Slovenije, ki je poslala pred- 
log poročila o javni razpravi o izvajanju kmetijske zakonodaje. 
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Skupina pa je bila ob pripravi predloga ugotovitev, priporočil in sklepov 
seznanjena z osnutkom poročila o javni razpravi o izvajanju kmetijske zako- 
nodaje. Skupina je spremljala javno razpravo, z zaključnimi ocenami pa je 
bila seznanjena na Predsedstvu Republiške konference SZDL. Glede na pred- 
loge in ugotovitve, izražene v tej razpravi, je skupina sklenila, da danes pred- 
laga delegatom nekatere spremembe in dopolnitve predloga ugotovitev, pripo- 
ročil in sklepov za izvajanje zakonov s 'področja kmetijstva. 

Skupina predlaga enajst dopolnitev, ki so v glavnem redakcijskega zna- 
čaja. Zato vas prosim, da ste nekoliko potrpežljivi in vzamete v roke besedilo 
skupine delegatov za pripravo sklepov zborov o obravnavi poročila o izvajanju 
zakonov s področja kmetijstva, da bi lahko sproti spremljali dopolnitve. 

1. Skupina predlaga, da se v prvem poglavju v šesti vrsti prvega odstavka 
za besedami »kmetijstva v« dodata še besedi »necelovitosti in«. Nadaljnje be- 
sedilo ostane nespremenjeno. Menimo, da je potrebno oceniti, ali gre za nece- 
lovitost normativnih rešitev. 

2. V šesti vrsti drugega odstavka prvega poglavja naj se beseda »akcijski« 
nadomesti z besedo »delovni«. Ta pripomba je redakcijskega značaja. 

3. V peti vrsti petega odstavka prvega poglavja na drugi strani naj se 
črta beseda »kompleksnih«, za besedo »programov« pa naj se dodajo besede: 
»nalog, potrebnih za izvajanje zakonov in samoupravnih aktov v skladu s spre- 
jeto politiko, prilagojeno konkretnim razmeram in potrebam«. Gre za redak- 
cijsko izboljšavo besedila, ki tudi širi krog nosilcev, ki so odgovorni za izva- 
janje nalog. 1 

4. Za petim odstavkom prvega poglavja se doda novi šesti odstavek, ki se 
glasi: »Posebej so za uresničitev najpomembnejših razvojnih in drugih nalog 
na tem področju pomembni ukrepi ekonomske politike, ki morajo uveljavljati 
ekonomske kriterije gospodarjenja tudi v kmetijstvu in ga z večjo veljavo 
tržnih zakonitosti usposobiti, usmeriti in spodbuditi v proizvodnjo za domače 
in tuje tržišče. Napori za pridobivanje dohodka na osnovi tržne proizvodnje 
bodo morali okrepiti in postaviti na trajnejše osnove proizvodne in druge vezi 
med družbeno kmetijsko proizvodnjo in zasebnim kmetom ter prek zadruž- 
nika ali kooperacije na samoupravnem produkcijskem odnosu z združevanjem 
dela, sredstev in zemlje ekonomsko okrepiti kmetijstvo in s tem hitreje odprav- 
ljati oviro, ki jo za intenzivno tržno kmetijsko proizvodnjo predstavlja raz- 
drobljenost zemljišč, ne da bi posegali v lastninska razmerja.« 

Menimo namreč, da je potrebno poleg normativne ureditve uveljaviti tudi 
ekonomske kriterije gospodarjenja v kmetijstvu. Pri tem je potrebno težiti k 
usposabljanju, usmerjanju in spodbujanju kmetijske proizvodnje za domači trg 
in za izvoz. Prav tako je treba na trajnih osnovah krepiti proizvodne in druge 
vezi med družbeno kmetijsko proizvodnjo in zasebnim kmetom. Posebno po- 
zornost moramo nameniti zadružništvu ter kooperaciji in pospeševati procese 
združevanja dela, sredstev in zemlje. Zato smo ocenili, da bi bilo v tem prvem 
delu potrebno to posebej poudariti. 

5. V tretji vrsti prve točke priporočil in sklepov na tretji strani se namesto 
besede »dolgoročne« vstavi besedo »ustrezne in trajnejše«. S tem je besedilo 
bolj jasno, ker je ustreznejši izraz »trajnejša« podlaga za oblikovanje kmetijske 
politike kot pa »dolgoročna«. 

6. V trinajsti vrsti prve točke priporočil in sklepov na tretji strani se 
črtajo besede »sprejmejo akcijske programe, v katerih«, namesto njih pa naj 
se doda naslednje besedilo: »v svojo delovno usmeritev in programe zajamejo 
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tudi naloge, s katerimi«. Nadaljnje besedilo ostane nespremenjeno. Pripomba 
je redakcijske narave. 

7. Zadnji stavek prve točke priporočil in sklepov na tretji strani se spre- 
meni tako, da se glasi: »Hkrati naj zagotovijo spremljanje in odgovornost za 
izvajanje teh nalog.« Besedilo je krajše, bolj pa je poudarjeno dosledno uve- 
ljavljanje odgovornosti. 

8. Tretja alinea na sedmi strani naj se spremeni tako, da se glasi: »— ob- 
veznostim, ki jih imajo glede kmetijske tržne proizvodnje in obdelave kme- 
tijskih zemljišč z osebnim delom občani s statusom kmeta«. V tem besedilu so 
upoštevane pripombe, da naj se jasneje opredelijo rešitve v zvezi s statusom 
kmeta, čeprav se s tem ne začenja razprava o celoviti problematiki statusa 
kmeta, kakršen bi lahko bil prvi vtis. 

9. V peti alinei na sedmi strani naj se na koncu besedila dodajo besede 
»v družbeno lastnino«. Dodatek je potreben zaradi večje jasnosti. 

10. Sedma alinea na sedmi strani naj se spremeni tako, da se glasi: »— uve- 
ljavljanju pravic in odgovornosti združenih kmetov za izvajanje s samouprav- 
nim sporazumom ali pogodbo sprejetih obveznosti in obveznosti pri uporabi 
družbenih sredstev.« To besedilo govori o opredelitvi statusa združenega kmeta 
in njegovih pravicah. 

11. Drugi stavek dvanajste točke na osmi strani naj se spremeni tako, da 
se glasi: »Predlagana ureditev naj se začne uveljavljati za tiste kmetijske pro- 
izvajalce, ki ne obdelujejo zemlje (kmetijska industrijska proizvodnja), kasneje 
pa naj se uveljavi postopoma za vse kmetijske proizvajalce.« Sprememba je 
potrebna zaradi jasnosti besedila. 

Predlagam, da te dopolnitve sprejmete. Hvala lepa! 

Predsednica Tina Tomi je: Hvala lepa, tovariš Bačič. Zeli predstavnik 
Izvršnega sveta razpravljati? (Ne želi.) Predstavnik Zakonodajno-pravne ko- 
misije? (Ne želi.) 

Preden začnemo z razpravo, prosim skupino delegatov v sestavi tovarišev: 
Geze Bačiča, Jožeta Globačnika in Majde Naglost, ki je pripravila predlog ugo- 
tovitev, priporočil in sklepov, da spremljajo razpravo. Skupina se bo po kon- 
čani razpravi v vseh zborih po potrebi sestala in predlagala spremembe in do- 
polnitve vsem trem zborom. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? Tovarišica Majda Naglost ima 
besedo. 

Majda Naglost: Ker se kot rdeča nit skozi gradiva, ki smo jih dobili 
v zvezi s problematiko kmetijstva, vleče opredeljevanje do novega načina ob- 
davčenja v kmetijstvu, bi na kratko opozorila na nekatera vprašanja. 

V razpravi je bilo poudarjeno, da hkrati z zakonom nimamo pripravljenih 
tudi normativov in meril oziroma spremljajočih aktov, kar onemogoča kon- 
kretne izračune za kmetije in primerjavo s sedanjo obdavčitvijo. Nezaupanje 
do zakona izhaja prav iz njegove nedorečenosti, kar se je odražalo tudi v jav- 
nih sredstvih informiranja. Premalo je bilo poudarjeno, da ne gre za večjo 
obdavčitev tistih, ki si prizadevajo za večjo proizvodnjo in vanjo tudi vlagajo. 

Kmetje so menili, da bi morala merila določati, koliko je treba pridelati 
na površinah, obenem pa nagraditi tiste, ki pridelajo več. To je nekoliko po- 
enostavljena misel iz teh razprav. 
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Razprava je opozorila tudi na to, da se zlasti v živinoreji opaža, da se 
privezuje manj telet za pitanje in to prav zaradi previdnosti glede nove obdav- 
čitve. Na splošno je bilo ocenjeno, da smo v nepravem času dali v javno raz- 
pravo ta zakon, kajti marsikje se je zaradi tega razblinila razprava o kme- 
tijskih zakonih in o splošni družbeni aktivnosti za izvajanje kmetijske poli- 
tike. Seveda je prihajalo v teh razpravah tudi do tega, da so podprli sedanji 
sistem obdavčenja po katastrskem dohodku, ki naj bi se sicer sproti usklaje- 
val, obenem pa je bilo opozorjeno, da bo zaradi novega načina obdavčevanja 
prihajalo do večjega administriranja in večjih potreb po kadrih v davčnih 
upravah. Ker je iz dokumentov razvidno, naj bi se razprava v zvezi z novim 
načinom obdavčevanja podaljšala še za tri mesece, se mi zdi še toliko po- 
membnejše in to je tudi namen moje razprave, da se dogovorimo, da bi v tem 
času pripravili spremljajoče akte in o njih razpravljali ob zakonu, saj je bilo v 
dosedanjih razpravah to še posebej zahtevano. Ker tega že prej nismo storili, 
se je razprava o kmetijski politiki pogosto spremenila v razpravo o davčni po- 
litiki. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa. Kdo še želi razpravljati? To- 
variš Miloš Prosenc, prosim. 

Miloš Prosenc: Tovarišice in tovariši! Razprava o kmetijskih za- 
konih v oktobru 1981, ko smo o tem razpravljali na skupščinskih zborih, je po- 
kazala, da bo potrebno posvetiti posebno pozornost uresničevanju kmetijske 
zakonodaje in potem šele na tej podlagi ugotoviti, katere dopolnitve so po- 
trebne in katere spremembe smotrne. Vprašali smo se, kakšen naj bo pristop 
k spreminjanju in dopolnjevanju zemljiške zakonodaje, ali naj bomo restrik- 
tivni, ali naj pregledujemo vse člene in mislimo, da bodo številne dopolnitve 
zakonov prinesle tudi večji red v njihovo izvajanje in s tem izboljševale stanje 
in razmere v kmetijstvu. 

Razprava v Socialistični zvezi je pokazala, da veljavne zakonodaje, to je 
zakona o kmetijskih zemljiščih, zakona o združevanju kmetov, zakona o pre- 
živinskem varstvu, zakona o starostnem zavarovanju kmetov in zakona o de- 
dovanju ni potrebno bistveno spremeniti ali dopolniti, ampak jo moramo le 
bolj dosledno izvajati. 

Na nedosledno in premalo učinkovito izvajanje zakonodaje na področju 
kmetijstva vplivajo predvsem slaba organiziranost, nezadovoljiva kadrovska 
zasedba na tem področju, pomanjkanje sredstev, kasnitev izvedbenih predpi- 
sov, pa tudi premajhna odgovornost za izvajanje zakonodaje in prešibka druž- 
benopolitična akcija. 

Zemljiško zakonodajo lahko še bolj zaostrimo, vendar samo z zakonskimi 
določbami ne bomo izboljšali pomanjkljive družbene zavesti, da je zemlja dra- 
goceno proizvodno sredstvo in da se moramo upreti vsem poskusom nesmotrne 
pozidave ter ustvarjati pogoje za boljše obdelovanje zemlje ter za obdelavo vse 
zemlje v vseh okoljih. Še vedno je veliko neupravičenih in nesmotrnih po- 
zidav, za katere vedo vsi najodgovornejši občinski organi in se z mnogimi 
vprašljivimi potezami celo strinjajo in jih z vso politično in oblastveno avtori- 
teto tudi podpirajo. Menim, da sedanja zemljiška zakonodaja ni krivec za ma- 
lomaren odnos do zemlje. Kriva je neučinkovita družbena akcija, ki spregleda 
in mnogokrat dopušča mnoge nepravilnosti. 
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I 
Poudaril bi še, da je problem predvsem v izvajanju zakonodaje. Na pod- 

ročju zemljiške politike moramo zaostriti vprašanje sprejemanja prostorskih 
planov, ker so le-ti pogoj za dobro uresničevanje zemljiške politike. Doslej jih 
je bilo le malo sprejetih, kar je nedvomno slabo in zato ne bi smeli tega stanja 
le ocenjevati, ampak predvsem spreminjati. 

V vseh občinah bi morali v zemljiških skupnostih dokončno pripraviti kon- 
kretne programe za obdelavo vse zemlje in pri tem sodelovati tudi z upravnimi 
organi. Pri tem je treba uporabiti vse zakonske možnosti, ki jih na primer 
daje zakon o preživninskem varstvu in vse ukrepe v primerih, ko je zemlja 
slabo obdelana. Pri uresničevanju zakona o združevanju kmetov ugotavljamo, 
da imamo relativno veliko število združenih kmetov oziroma članov zadružnih 
organizacij, vendar družbenoekonomski odnosi's planiranjem, s sprejemanjem 
skupnega rizika, s skupnimi vlaganji ne napredujejo. Te ugotovitve nenehno 
ponavljamo, morali pa bi več narediti. Seveda je stanje še toliko težavnejše 
zaradi razmer na trgu, mislim predvsem na zaostajanje proizvodnje za po- 
trebami. 

Zakona o preživninskem varstvu kmetov na primer ne uresničujemo. V 
dosedanjih razpravah smo slišali mnogo razlogov, zakaj se to dogaja. Kjer je 
zemlja dobra, je interes lastnikov, da bi se vključili v preživninsko varstvo 
zelo majhen, čeprav zemlje ne morejo več obdelovati. Prisoten je tudi pritisk 
dedičev, ki tudi sicer zemlje ne pomagajo obdelovati. V javni razpravi je bilo 
celo predlagano, da bi soglasje dedičev črtali iz tega zakona. Kjer pa je zemlja 
slaba, ni zanimanja zanjo; ne želijo je obdelovati niti kmetijske skupnosti niti 
zadružne organizacije. V občinah tudi nimajo programov za prevzem take zem- 
lje in zato niti ne vedo, koliko sredstev bi bilo potrebno planirati v ta namen, 
pogosto slišimo odgovor, da tega zakona ni mogoče uresničevati, ker ni sred- 
stev, prepričan pa sem in to je potrdila tudi javna razprava, da marsikje sploh 
nimajo pregleda nad stanjem. Tudi tu je potrebno predvsem ugotavljati od- 
govornost za izvajanje zakona. Zame sta pomembna dva vidika. Prvi je ta, 
da je v zakonu točno zapisano, kakšne so naloge in kdo so nosilci le-teh. Mo- 
rali bomo bolj vztrajati, da se te določbe dosledno uresničujejo. 

Drugo pa je vprašanje, na kakšen način naj danes uresničujemo zakono- 
dajo. V vseh občinah je treba oblikovati konkretne občinske programe, ki mo- 
rajo biti sestavni del planskih dokumentov vseh z zakonom določenih nosilcev. 
Marsikje še tega niso storili, pri čemer so doslednejši v kmetijskih občinah, 
drugje pa še vedno menijo, da to ni prioritetna naloga. Teh vprašanj še nismo 
dovolj konkretizirali, za to pa so odgovorne tudi vse družbenopolitične orga- 
nizacije. Sedaj se povsod dogovarjamo, vse družbenopolitične organizacije spre- 
jemajo programe za uresničevanje kmetijske politike in za svojo konkretno 
družbenopolitično odgovornost in upam, da bo le-ta vedno bolj konkretna in 
manj verbalna. Razprava je pokazala, da je normativna ureditev na področju 
kmetijstva dobra podlaga za uresničevanje sprejete politike. V razpravi v 
SZDL je bilo oblikovnih nekaj pripomb in predlogov za konkretne dopolnitve 
posameznih zakonov. Vse to je v poročilu o javni razpravi v SZDL zapisano in 
v glavnem tudi sprejeto. To vsebujejo tudi ugotovitve, priporočila in sklepi za 
izvajanje zakonov s področja kmetijstva, ki jih je pripravila skupina delegatov. 

Središčno vprašanje v vseh teh razpravah je bila davčna politika oziroma 
njene načrtovane dopolnitve. V mnogih pripombah je bilo poudarjeno, naj bi 
odložili obravnavo predloga zakona o davkih občanov. O tem nas je obvestil 
tudi predlagatelj in tudi sprejel ustrezen sklep. Prav je, da je ta naloga opre- 
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deljena tudi v priporočilih, ugotovitvah in sklepih skupine delegatov in me- 
nim, da danes kaj več od tega ne moremo narediti. Aktivnost družbenopolitič- 
nih organizacij na področju kmetijstva ne bi smela biti kampanjska, se pravi 
občasna, ampak bolj stalna in usklajena. Mislim, da takšne resnosti v družbe- 
nopolitičnih organizacijah še nismo dosegli. Vemo, da se bodo začela spomla- 
danska dela, potrebno se je pripraviti tako, da bo dovolj goriva, gnojil itd. Če 
traktorji ne bodo mogli na polja, potem ne bomo nobenega kmeta prepričali, 
da resno mislimo, da je kmetijstvo naša prioriteta. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Prosenc. Kdo še želi 
razpravljati? Tovariš Stane Gavez, prosim. 

Stane Gavez: Tovarišice in tovariši delegati! Želel bi spregovoriti 
predvsem o eni plati te problematike. V gradivu in v predlogu stališč in skle- 
pov skupine govorimo tudi o združevanju dela, sredstev, zemlje in tako dalje. 
V praksi se nam predvsem pojavlja vprašanje, kako naj te principe hitreje 
uveljavljamo in na kakšen način bomo dosegli hitrejše združevanje dela in 
zemlje v kmetijstvu. Vemo, da je delež zasebne zemlje izredno velik in da je 
razdrobljenost te zemlje eden od tistih dejavnikov, ki povzroča velike težave, 
kot so neustrezna in druga proizvodnja hrane, in podobno. V zakonodaji smo 
to vprašanje uredili, v tem gradivu pa bi morali bolj poudariti nujnost druž- 
bene akcije za pospeševanje združevanja zemlje, sredstev in dela. Ne vem, ali 
morda drugače ocenjujete stanje na področju zadružništva, vendar menim, da v 
zadružništvu nismo presegli klasičnih odnosov, da so sedanji družbenoekonom- 
ski odnosi preslabo razviti, da bi ta proces hitreje napredoval. Zato se v raz- 
pravah vedno znova postavlja vprašanje zemljiškega maksimuma in z njim 
povezane težave. Ko želimo oblikovati večje proizvodne segmente, tudi v okviru 
zadružništva, ko hočemo doseči višjo stopnjo podružbljanja proizvodnje, zdru- 
ževanja dela in sredstev med zasebnim in družbenim sektorjem, naletimo na 
ogromne odpore in na vrsto težav, ki so pogojene z dejstvom, da razpolagajo 
pomembnejši proizvajalci, kooperanti in drugi s premajhno lastno proizvodnjo 
krmil in s podobnimi problemi. Hitreje je potrebno angažirati tudi družbeno 
zemljo prek različnih oblik za skupno dogovorjeno proizvodnjo. Mislim, da bi 
morali upoštevati dejstvo, da je vendarle zasebni sektor v kmetijstvu tako 
močan, da moramo hitreje izgrajevati družbenoekonomske odnose. Za to mo- 
rajo biti odgovorni vsi družbeni dejavniki, ne delavci v zadružništvu ali v kme- 
tijstvu, saj sami tega ne bodo zmogli, ker nimajo dovolj primernih kadrov. 

Tovariš Marenk in še nekateri veste, da smo razvijali model višje stopnje 
družbenoekonomskega sodelovanja od klasične stopnje kooperacije, da ta ni bil 
sprejet in da je ta ideja v zadružništvu propadla, predvsem zaradi tega, ker so 
ti odnosi premalo razviti in ker v zadružništvu ni strokovne in politične pri- 
pravljenosti, da začnemo uresničevati nove odnose. V tem zboru sem že nekaj- 
krat govoril in ponovno resno opozarjam, da mora biti naša primarna naloga, 
da s skupnimi močmi dobimo bitko za proizvodnjo hrane. Ne smemo ostati le 
pri teh ugotovitvah, s katerimi zadolžujemo družbenopolitične .skupnosti in 
druge, kaj morajo narediti. Ugotavljamo, da'že leta in leta neracionalno go- 
spodarimo s kmetijskim prostorom in padamo iz ene skrajnosti v drugo. Danes 
tudi najbolj upravičene naložbe in prostorski razvojni programi ne morejo biti 
uresničeni zaradi nekaj hektarjev kmetijskih površin, ker smo ustvarili poli- 
tično klimo, da moramo racionalno gospodariti s prostorom, z zemljo in tako 
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dalje, pri tem pa ne upoštevamo tudi najbolj nujnih potreb razvoja. Mislim, 
da se moramo bolj odgovorno, dolgoročno in strokovno lotiti teh zadev. Zato 
podpiram v teh predlogih zahtevo, da izdelamo konkreten sistem ekonomskih 
spodbud in da izvedemo politično strokovno akcijo. Stroka se mora na tem 
področju bolj potruditi. V strokovnih krogih so razmere takšne, da bi v pri- 
meru, če bi dva strokovnjaka vprašala za mnenje o istem vprašanju, dobili tri 
različne odgovore. Stroka se mora poenotiti in se hitreje razvijati v skladu 
s postavljenimi cilji. Nekateri ocenjujejo, da je stroka premalo angažirana v 
iskanju konkretnih strokovnih, organizacijskih, tehnoloških, ekonomskih in 
drugih rešitev, da bi laže uresničili naše osnovne usmeritve, ki smo jih z za- 
konodajo in političnimi dokumenti opredelili. V nasprotnem primeru se bojim, 
da bomo ob zaključku tega srednjeročnega obdobja ugotavljali, da smo dosegli 
zelo malo ciljev. 

V zvezi s 6. točko dnevnega reda bi želel sedaj opozoriti, da ne bomo do- 
segli vrste teh nalog in ciljev. In vsi opozarjamo, kako resna bo situacija v 
zvezi s preskrbo, če ne bomo organizirali proizvodnje hrane. Žal pri tej točki 
ne bom navzoč, ker bom šel na drugo sejo. Opravičujem se, če sem nekatere 
stvari ponovil, vendar ponovno poudarjam, da moramo dobiti kompleksno in- 
formacijo o resnični organiziranosti in vsebini odnosov v zadružništvu. Zdaj 
gremo namreč v neko drugo skrajnost, da koketiramo z nekaterimi, ki skušajo 
našo stisko in naše tržne razmere izkoristiti za svoje namene. Glede na naloge 
v sedanjih razmerah moramo tudi ugotoviti, kakšna je odgovornost organizi- 
ranega kmeta in njegove pravice glede na delavce v združenem delu, ki so že 
pokazali, da so pripravljeni pomagati pri reševanju socialnih in drugih pro- 
blemov kmetijstva, pri reševanju socialne varnosti kmetov in tako dalje. Za 
vzajemnost in solidarnost mora biti pripravljenost na obeh straneh. Verjetno pa 
smo tudi sami krivi, ker ne znamo organizirano pristopiti h kmetijskemu pro- 
izvajalcu-individualnemu kmetu, ki bi bil ob pravilnem pristopu pripravljen 
prevzeti svoj del odgovornosti. Mislim, da se brez konkretne politične akcije 
na terenu sleherne družbenopolitične skupnosti stanje ne bo spremenilo. Hva- 
la lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Gavez. Kdo še želi raz- 
pravljati? Tovariš Ivo Marenk, član Izvršnega sveta in predsednik Republi- 
škega Komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ima besedo. 

Ivo Marenk: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
V zvezi z nekaterimi vprašanji, ki so bila izražena v razpravi in se neposredno 
nanašajo na Izvršni svet, sem dolžan povedati naslednje: 

1. V zvezi z vprašanjem tovarišice Naglost o nadaljevanju razprave o za- 
konu o davkih občanov naj opozorim, da bodo v naslednji fazi razprave hkrati 
s predlogom zakona, ki bo dopolnjen v skladu s pripombami, ki so bile dane v 
Socialistični zvezi in bodo obravnavane v Izvršnem svetu, pripravljena tudi 
izhodišča za oblikovanje izvršilnih predpisov, ki bodo tako konkretna, da bo 
mogoče napraviti izračune in ugotoviti približne obremenitve. Pri tem moram 
še povedati, da pa se je razprava o davkih v zvezi s kmetijskimi zakoni dejan- 
sko bistveno preveč razmahnila, da pa ni bila vedno dovolj strokovno vodena. 
Bojim se, da temeljni problem pri pripravi davčne zakonodaje ni sam predlog 
zakona, ampak predvsem dejstvo, da o davčni zakonodaji enostavno ni prijetno 
razpravljati. Odločno pa moramo zavrniti ugotovitev, da nekateri ne privezu- 
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jejo telet zato, ker se bojijo obdavčevanja po dohodku, iz preprostega razloga, 
ker že iz sedanjega predloga zakona, ki je bil v javni razpravi, izhaja, da bodo 
tista teleta, ki se sedaj pitajo, ali ki naj bi se pitala, zaklana prej, kot bo uve- 
ljavljen ta sistem obdavčevanja. 

Ta razprava je premalo dosledno upoštevala konkretne rešitve, veliko je 
bilo govorjenja na pamet. Strinjam se s tovarišem Gavezom, ko opozarja, da 
zelo nasploh in počez razpravljamo in tako seveda ne ugotavljamo dejanske 
resnice. 

2. Glede vprašanja v zvezi s setvijo pa bi povedal naslednje. Gnojila in 
zaščitna sredstva ter vsa potrebna reprodukcijska sredstva so zagotovljena. 
Glede na nekatere javne in druge pripombe moram seveda povedati, naj se 
tisti tovariši, ki v posameznih okoljih opozarjajo, da tega ni, pogovorijo z di- 
rektorji kmetijskih organizacij, ki so seveda v celoti in kompletno odgovorni 
za to, ali na določenem terenu ta sredstva so ali jih ni. Tam, kjer so jih na- 
ročili, jih imajo, kjer jih niso naročili, jih nimajo. Prosil bi, da tudi v javnosti 
poskušamo odpravljati zagledanost navzven, namesto da bi razreševali kon- 
kretne probleme v celoti v svojem okolju. 

Pri gorivu ima kmetijstvo v času pred setvijo prioriteto. O tem je Izvršni 
svet dal ustrezna navodila Republiškemu komiteju za energetiko, našemu ko- 
miteju in Petrolu in če gorivo v Sloveniji bo, bo setev izvedena. Mislim, da je to 
dovolj. Z organizacijami smo pa tudi dogovorjeni, kakšen bo postopek, če bo 
kje prišlo do krize pri dobavi. 

V zvezi z razpravo tovariša Gaveza bi kazalo reči, da ne potrebujemo no- 
vih analiz o stanju v zadružništvu. Mislim, da je o tem dala seja centralnega 
komiteja z globalnega družbenega in političnega stališča zelo jasne ocene in 
usmeritve. O konkretnih problemih in stanju smo v naši analizi kar precej 
povedali in mislim da se s pozornim branjem da ugotoviti, kam in na kakšen 
način je treba usmeriti aktivnost. Mislim, da sta dve stvari resnično družbeni 
problem. V stroki obstaja dejansko nasprotovanje proizvodnemu združevanju 
kot družbenem procesu; dokler bo odpor v vodilnih strukturah, toliko časa tudi 
politična akcija ne more naleteti na plodna tla. Tukaj je resnično potrebna 
politična akcija. 

Očitno je in to izhaja tudi iz gradiva in predloga sklepov, da je edina po- 
moč, ki jo zadružne organizacije objektivno lahko še dobijo ob vseh družbenih 
stimulacijah, le zelo konkretna kadrovska pomoč, ki bo pomagala spremeniti 
miselnost v nekaterih vodilnih in odgovornih strukturah in jih v večji meri po- 
vezala s kmeti. V mnogih krajih Slovenije je stanje tako. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Želim povedati, da je medzborovska sku- 
pina opravila precejšnjo nalogo, ko je razvejano javno razpravo in prvo raz- 
pravo v skupščinskih zborih strnila v določene usmeritve za izvajanje družbe- 
nega plana na področju kmetijske proizvodnje in za spreminjanje družbeno- 
ekonomskih odnosov na vasi. V tem smislu podpiram predloge skupine skupaj 
z redakcijskimi popravki, ki jih je navedel tovariš Geza Bačič. 

Vendar bi posebej omenila eno vprašanje, ki je zelo pomembno za ureja- 
nje družbenoekonomskih odnosov na vasi. To je problem obdavčevanja in 
morda deloma tudi urejanje socialnih vprašanj kmetov. V družbenopolitičnih 
organizacijah smo bili najmanj deset let nezadovoljni, da je podlaga za obdav- 
čevanje kmetijske proizvodnje kataster. Vsi, ki so področje bolje poznali, so 
se zavedali, da je izredno zahtevna strokovna in tudi politična naloga prehod 
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i 
iz katastrske na dohodkovno podlago. Vendar so bili taki sklepi leto za letom 
znova sprejeti v forumih družbenopolitičnih- organizacij in na kongresih. 1979. 
leta je bil predložen predlog zakona o davkih občanov in je že bil v Skupščini, 
ko je bilo ugotovljeno, da ni upošteval usmeritev družbenopolitičnih organiza- 
cij, da je na področju obdavčevanja kmetijske proizvodnje treba opustiti ka- 
taster kot osnovo za odmero davka. Zato je bil zakon v zadnji fazi 1979. leta 
ustavljen in ni bil tega leta sprejet, ker bi morali predvsem ugotoviti, katera 
področja kmetijske proizvodnje je mogoče začeti obdavčevati na drugačni pod- 
lagi, to je po dohodku. Trajalo je precej časa, preden je bila strokovna podlaga 
pripravljena, vendar je bila še vedno nedorečena. Še vedno ni bilo dovolj raz- 
delano, kako bodo občinske skupščine z odloki podrobneje uredile to vpraša- 
nje na podlagi zakonskih pooblastil. Sele prva razprava v Skupščini je poka- 
zala, da je nemogoče takoj sprejeti tak zakon in smo zato odložili sklepanje. 
Tedaj smo se vsi z največjim veseljem zedinili v tem, da je čas, da se zakon 
odloži in da še ni zrela politična situacija za njegov sprejem. Javna razprava 
pa je pokazala ravno nasprotno. Vemo, da veliko občanov zakon težko priča- 
kuje, ker prinaša nekatera najbrž ustrezna olajšanja na področju prometa ne- 
premičnin. V glavnem je to promet s stanovanjskimi enotami, kjer veljajo do- 
slej veliki davki in so se v bistvu odložila sklepanja pogodb do sprejetja 
zakona. 

Kot aktivist Socialistične zveze se ne strinjam s tem, da smo pri uvedbi 
tako dolgo izražene politične zahteve popustili, popustili smo tudi celotnemu 
plazu razprav. Politično razpoloženje v naši republiki glede obdavčitve po do- 
hodku je pogojevalo tudi skrbno napisano besedilo, da se po dohodku obdav- 
čijo le nekateri kmetje, ki ne obdelujejo zemlje, tako da se ne bi povsem jasno 
videlo, da so to vendarle tisti, ki gojijo perutnino na industrijski način in da 
ne bomo koga razjezili. Mislim, da zakona o davkih ne bo mogoče sprejeti, če 
se ne bomo bolj angažirali in morda tudi plavali proti toku. Pošteno se mi zdi, 
da sem ob tej oceni to povedala. Tako smo ravnali tudi pri ureditvi starostnega 
pokojninskega zavarovanja, ko je bilo veliko dogovarjanja in veliko različnih 
predlogov, kako naj se zadeva uredi. Ko je ustavno sodišče odpravilo tisto do- 
ločbo iz zakona o starostnem zavarovanju kmetov, je preprosto ostalo samo pri 
črtanju določila. Politično se nismo več dogovarjali, kako bomo nadalje urejali 
socialnoekonomski položaj kmeta glede na njegov družbenoekonomski status, 
ki izhaja iz njegove lastne produkcije. O tem vprašanju je bilo hitro doseženo 
soglasje, glede na to, da pred volitvami ne bi kazalo o tem ponovno razprav- 
ljati. Zdi pa se mi, da smo reševanje teh vprašanj odložili za dalj časa kot le za 
nekaj mesecev po volitvah. Razprave so šle svojo pot, ker ni bilo združevalne 
sile, ki bi uveljavila načelo, da mora tudi tisti, ki na tem področju ustvarja 
dohodek, dajati svoj prispevek za družbenopolitično skupnost, enako kot de- 
lavec v združenem delu, do katerega nismo vedno tako tolerantni. Z davki po- 
segamo v njegov dohodek z veliko lažjim srcem in včasih celo protizakonito. 
Ko pa gre za dohodek na tem področju, ko je ta prav tako ustvarjen z delom, 
pa imamo veliko večje pomisleke. 

Tako je moje mnenje o teh vprašanjih, sicer pa podpiram predložena sta- 
lišča in ne predlagam nobenih sprememb. Besedila o načinu uvajanja davka na 
dohodek v nekaterih kmetijskih dejavnostih ni potrebno spreminjati. 

Kdo še želi razpravljati? Tovariš Globačnik, prosim! 
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Jože G1 oi b a č n i k : Glede na to, kar si dejala, bi rad poudaril, da smo 
v naših zborih in delovnih telesih že od začetka te razprave nenehno opozar- 
jali, da je potrebno pripraviti vzorčne izračune, da bo vsakdo lahko ugotovil, 
kakšne bodo zanj posledice novih rešitev. S tem bi onemogočali negativne ocene 
oziroma kritike nove davčne zakonodaje. To smo zahtevali že pred letom 
in pol. Ugotavljam, da so bile na tem področju, kot vse kaže, naše politične 
zahteve neuspešne. Tovariš Marenk nam je povedal, da bodo ob končni verziji 
zakona predloženi nekateri vzorčni izračuni. Morda je prav v teh objektivnih 
okoliščinah tudi eden od razlogov, da so cilji predlaganih sprememb dobili 
negativni pečat. Tak pečat so dobili tudi v nekaterih zapisanih informacijah in 
povzetkih iz raznih sestankov, javnih nastopov in tako naprej. Mislim, da smo 
se tega politično lotili dokaj neresno. Po dobrih sto letih avstrijskega katastra 
je najbrž utopija vztrajati na tem, da bomo z nekaj formalnimi popravki le- 
tega kakorkoli temeljito rešili. Prav tako bi potem lahko rekli, da nam stara 
avstrijska šola še vedno ustreza, le z njeno vsebino je drugače. Od takrat se je 
tudi na področju kmetijstva precej spremenilo. Hmelja takrat nismo imeli, prav 
tako ne selekcije in genetskih postaj in inštitutov, ki proizvajajo nove sorte. 
Danes te sorte imamo in dajejo bistveno drugačne hektarske prinose. Mislim, 
da ima predlagatelj prav, ko bodoči sistem gradi v skladu s tehničnim raz- 
vojem, ob upoštevanju agroekonomskih kriterijev, ki jih v tem času v poprečni 
kmetijski proizvodnji lahko ali pa celo moramo dosegati glede na zahtevo, da je 
zemljo treba obdelovati. Če je tako, potem mislim, da je treba tudi stvari ime- 
novati s pravim imenom. Če izhajam iz sedanjega predloga, ki ga poznamo, gre 
samo za modificiran ali moderniziran kataster, ki ima svojo osnovo v agroeko- 
nomskih spremenjenih osnovah. 

Pri tem pa moramo reči, da sem osebno prepričan, da delo, ki čaka stro- 
kovne službe na tem področju, ni lahko. V Sloveniji imamo prek 2 000 000 
parcel in če je tako, potem vsaka zahteva svojo verifikacijo v tem smislu, da 
se zanjo ugotovijo agroekonomske podlage. 

Naši razpravi je zelo škodovalo to, da nismo v ospredje postavili združe- 
nega kmeta, ki ga postavljamo v tak položaj, v katerem bo užival pravice kot 
delavec, seveda pod pogojem, da je to blagovni proizvajalec, da ustvarja doho- 
dek, vključno s tem, da tudi zanj velja načelo vzajemnosti in solidarnosti. Če 
je tako, potem mislim, da je problem združenega kmeta povsem drugačen, kot 
pri vseh ostalih, ki na zemlji živijo in delajo in ki imajo tudi druge vire ter jih 
je treba obravnavati na enak način kot tega, ki mu je zemlja dejansko pogoj 
za delo, pogoj za to, da sebi zagotavlja vse svoje pravice. 

Mislim, da je to eden od tistih problemov, ki je v tej situaciji ustvaril do- 
ločeno zmedo in verjetno tudi škodo ne samo zaradi tega zakona, ampak pred- 
vsem zaradi nekaterih zelo parcialnih in dostikrat egoističnih gledanj na pro- 
bleme tudi v teh naših strukturah, kjer bi si morali biti na jasnem, kakšne 
so naše usmeritve. Danes govoriti o tem, da hoče nekdo v sedanjih razmerah 
udariti po tistem, ki dobro dela, ki dosti proizvaja, bi bila resnično popolna po- 
litična neumnost. O tem niso govorili kmetje, ampak mi in zato ne bodimo za- 
čudeni, da je stanje takšno, kot je. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa. Prosim, kdo še želi besedo? 
Sklepali še ne bomo, ker moramo še počakati, da konča z delom medzborovska 
skupina. 
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Vračamo se na 2. t o č k o d n e vn e g a reda, to je na informacijo o 
varstvu samoupravnih pravic. 

Skupina, ki je oblikovala predlog v zvezi z varstvom samoupravnih pravic, 
je končala svoje delo. Prosim tovariša Kastelica, da poroča, kakšno je stališče 
glede predloga sklepov. 

Vinko Kastelic: V skupščinskih zborih ni bilo predlogov za spre- 
membe ali dopolnitve predloženih sklepov. Zato predlagam, da Družbenopoli- 
tični zbor sprejme predložene sklepe. K temu bi pojasnil, da je glede izgu , o 
čemer je govoril predstavnik sindikatov, Skupščina SR Slovenije 28. oktobra 
1981. leta o tem razpravljala in zadolžila pristojne dejavnike, da pripravijo 
poročilo, ki ga bo obravnavala posebej. Iz teh razlogov seveda ta informacija 
ne vsebuje širše navedbe problematike izgub. 

Opozoril bi tudi na 6. točko predloženih sklepov, po kateri sta Komisija 
Skupščine SR Slovenije za družbeno nadzorstvo in družbeni pravobranilec 
samoupravljanja SR Slovenije zadolžena, da sistemizirata vso razpravo v od- 
borih in v zborih in da se to objavi v Poročevalcu tako, da bi dejansko vsi 
družbeni subjekti, ki bodo vodili nadaljnjo kontinuirano akcijo, lahko prejeli 
čimbolj kvalitetno gradivo. 

Predsednica Tina T o m 1 j e : Hvala lepa, tovariš Kastelic. Zeli še kdo 
razpravljati? (Nihče.) 

Ker ne bo nihče več razpravljal, dajem na glasovanje sklep Družbenopoli- 
tičnega zbora, ki se je oblikoval ob obravnavi informacije o varstvu samouprav- 
nih pravic. 

Kdor je za sklep, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel sklep k informa- 
ciji o varstvu samoupravnih pravic. 

Predlagam 15 minut odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 12.15 in se je nadaljevala ob 12.40.) 

Predsednica Tina Tomlje: Prehajamo na 4. t o č k o dnevnega 
reda, to je na analizo o uresničevanju zakona o delovnih razmerjih s pred- 
logom za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih raz- 
merjih z osnutkom zakona. i 

Analizo in predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona je predložil Iz- 
vršni svet Skupščine SR Slovenije. Obravnavali so ju Odbor za družbenopoli- 
tični sistem, Zakonodajno-pravna komisija in Komisija za volitve, imenovanja 
in administrativne zadeve. 

Danes smo prejeli poročilo Zakonodajno-pravne komisije, predlog stališč, 
ki naj bi jih zbor sprejel pri tej točki dnevnega reda na podlagi 72. člena po- 
slovnika Skupščine in stališča in predloge Izvršnega odbora Predsedstva Re- 
publiške konference Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije. 

Besedo ima predstavnik Izvršnega sveta in predsednik Republiškega ko- 
miteja za delo tovariš Peter Toš. 
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Peter T oš: Tovarišice in tovariši delegati! Skupščina republike Slove- 
nije je v aprilu preteklega leta ob prvi razpravi o predlogu za izdajo zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih odložila sklepanje o 
takrat pripravljenem predlogu in naložila predlagatelju, da pripravi celovito 
analizo o uresničevanju zakona o delovnih razmerjih, pri pripravljanju spre- 
memb in dopolnitev pa zagotovi nove možnosti za razvoj samoupravne norma- 
tivne dejavnosti na tem področju. Na teh usmeritvah je temeljila široka aktiv- 
nost, katere rezultat je predložena analiza o uresničevanju zakona o delovnih 
razmerjih in predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
delovnih razmerjih z osnutkom zakona. Predložena analiza nesporno utemeljuje 
že omenjeni sklep Skupščine, saj je pripeljala do širših potreb po dopolnitvah 
in spremembah zakona o delovnih razmerjih v primerjavi s tistimi, ki so bile 
načrtovane v odloženem predlogu. 

Z analizo ocenjujemo razmere na področju, ki je pomembna sestavina si- 
stema socialističnih samoupravnih odnosov v združenem delu. Prav zato so 
ugotovitve in ocene v analizi koristna pobuda za razvoj tistih sestavin delovnih 
razmerij, ki jih ni potrebno dopolnjevati in spreminjati v zakonu. Tako usmer- 
jena analiza je lahko nastajala le v razpravi med delavci, ki jo je organizirala 
m vodila Zveza sindikatov Slovenije, ob sodelovanju Gospodarske zbornice 
Slovenije, Inštituta za delo pri Pravni fakulteti Univerze Edvarda Kardelja v 
Ljubljani, Sodišča združenega dela SR Slovenije, družbenega pravobranilca 
samoupravljanja SR Slovenije in Republiškega komiteja za delo. 

Problematika, navedena v analizi, ni obdelana po sistematiki zakona, am- 
pak po teži problemov, kot jih čuti praksa. Tako ni naključje, da analiza naj- 
prej obravnava problematiko delovnega časa in razporejanja delavcev. Gre za 
tista dva delovno-pravna instituta, ki ju moramo v sistemskem zakonu urediti 
prožnejše in omogočiti delavcem, da pri urejanju teh razmerij v svojih samo- 
upravnih splošnih aktih lahko uveljavljajo svoje specifične razmere in potrebe. 

Nadaljnja zahteva prakse je, da se z zakonom zaostri odnos do delovne 
discipline in slabega dela. Poseben problem predstavlja tako imenovana sa- 
movoljna zapustitev dela, ko delavca enostavno ni več na delo, ne da bi spo- 
ročil razloge za odsotnost, največkrat pa se na delo sploh ne vrne. 

Nevzdržno je tudi, da se večina odškodninskih zahtevkov zaradi nastale 
škode v procesu dela rešuje na sodiščih mimo delavcev v temeljni organizaciji 
združenega dela, kjer je škoda nastala. 

Ob tem, ko narašča število mladih iskalcev prve zaposlitve, je utemeljena 
tudi zahteva po nadaljnji zakonski omejitvi vseh vrst in možnosti dopolnilnega 
dela in omejevanju možnosti nadaljevanja delovnega razmerja po izpolnitvi 
pogojev za polno osebno pokojnino. To zahtevo je sprejela Skupščina SR Slo- 
venije že v jeseni prejšnjega leta, ko je obravnavala poročilo o uresničevanju 
politike zaposlovanja. K spremembam v nakazani smeri nas obvezuje tudi do- 
govor o uskladitvi temeljnih kriterijev za urejanje dopolnilnega dela, ki ga je 
naša republika sprejela že v 1978. letu. 

V zvezi z uresničevanjem usmerjenega izobraževanja je v analizi ugotov- 
ljena potreba po vzpostavitvi tesnejšega razmerja med udeleženci usmerjenega 
izobraževanja in delavci v združenem delu. V analizi so zajete tudi ugotovitve, 
ki so pomembne še posebej za delavca kot posameznika, kot na primer: var- 
stvo invalidnih oseb, varstvo materinstva in koristi otrok, zagotovitev varnega 
dela delavca in tako dalje. 
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V analizi so posebej izpostavljeni tudi problemi, ki se pojavljajo v zvezi 
z načinom sprejemanja samoupravnih splošnih aktov, s katerimi delavci v 
organizacijah združenega dela urejajo delovna razmerja. Gre za različna to - 
mačenja določb zakona o združenem delu, katere samoupravne splošne akte, 
ki urejajo delovna razmerja, morajo delavci sprejemati z referendumom in ka- 
tere po delegatih v organih upravljanja. Enotnosti na območju Socialistične 
republike Slovenije, zlasti pa Jugoslavije ni. Takšno neenotno prakso bi morali 
čimprej preseči in doseči enotnost teorije in prakse. Te enotnosti pa zaradi pri- 
stojnosti zvezne zakonodaje ni mogoče doseči s konkretnejšimi določbami v 
republiškem zakonu. 

Pri vseh predlaganih rešitvah smo upoštevali okvire, ki jih daje za urejanje 
delovnih razmerij zakon o združenem delu kot zvezni zakon. V tej zvezi na 
primer ni mogoče realizirati pogostih predlogov, da bi naj zunanji člani disci- 
plinske komisije sodelovali le pri ugotavljanju hujših kršitev delovne dolžnosti, 
ne pa pri vseh, da bi naj prišlo do prenehanja delovnega razmerja v primerih 
samovoljne zapustitve dela na podlagi kratkega ugotovitvenega postopka m ne 
na podlagi izvedenega disciplinskega postopka zaradi neupravičenega izostanka 
z dela, da je treba skrajšati 30-dnevni rok za vložitev zahteve za varstvo pra- 
vic in podobno. 

Pri nekaterih rešitvah smo upoštevali sedanji čas stabilizacijske naravna- 
nosti in omejili obseg nekaterih pravic, na primer zmanjšanje možnosti števila 
dni letnega dopusta za delo v težkih delovnih pogojih od 60 na 45 dni ter za- 
radi ponekod zelo široke uporabe črtati možnost razširitve primerov takšnega 
dopusta na dejavnosti, ki niso v zakonu izrecno navedene. 

Tovarišice in tovariši delegati! Z analizo o uresničevanju zakona o delovnih 
razmerjih predlagatelj ni ugotovil potrebe po spreminjanju temeljnih načel, 
na katerih temelji veljavni zakon o delovnih razmerjih. Ugotovil je le potrebo 
po dograditvi posameznih rešitev, predvsem v zvezi z zahtevo po večji fleksi- 
bilnosti posameznih institutov zaradi učinkovitejšega organiziranja delovnega 
procesa, boljše izrabe sredstev za proizvodnjo in obratovalnega časa ter s tem 
za dosego večjega dohodka, potrebo po poglabljanju odnosa do dela in delovne 
discipline ter po doslednejšem uresničevanju politike zaposlovanja oziroma po 
odpravljanju ugotovljenih slabosti na tem področju. 

Tako se razširjajo možnosti prerazporejanja, možnosti 42-urnega delovnega 
tedna in s tem prilagajanja razporeditve delovnega časa dejanskim potrebam 
oziroma specifičnostim dejavnosti temeljnih organizacij. V posledici gre za raz- 
širitev možnosti, da v določenem časovnem obdobju, ki ga določijo delavci s 
samoupravnimi splošnimi akti, znaša število delovnih ur na teden več kot 42 ur, 
z obveznostjo, da delavci najkasneje v enem letu dosežejo povprečno 42 ur te- 
densko. V organizacijah združenega dela s sezonsko dejavnostjo naj bi bilo 
takšno prerazporejanje obvezno že po zakonu. 

Nadalje se z rešitvami v osnutku zakona krči obseg dela prek polnega 
delovnega časa od možnih 12 ur tedensko oziroma 48 ur mesečno na 30 ur me~ 
sečno s tem, da je mogoče uvesti tako delo le tedaj, če ga ni mogoče opraviti 
na drug način. 

Osnutek zakona skuša glede razporejanja delavcev iz kraja v kraj doseči 
večjo teritorialno mobilnost delavcev do določene razdalje pod pogojem ure- 
jenosti prevoza za delo in iz dela, skladno s pričetkom in koncem delovnega 
časa delavca, nad dogovorjeno razdaljo pa le pod pogojem, da se ne poslabšajo 
življenjski pogoji delavca in njegove družine. V tem zadnjem primeru pravi- 
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loma ni mišljen vsakodnevni prevoz, ampak preselitev z ustrezno ureditvijo 
življenjskih pogojev. Zaradi zagotovitve kontinuitete pravice dela z družbenimi 
sredstvi bi se v primerih, ko delo delavca v določeni organizaciji združenega 
dela ni več družbeno potrebno, po določbah osnutka zakona omogočilo razpo- 
rejanje delavcev tudi izven statusno povezanih temeljnih organizacij, torej 
izven delovnih organizacij in sestavljenih organizacij združenega dela. Ta re- 
šitev je povzeta iz prakse sodišč združenega dela in neposrednih izkušenj neka- 
terih organizacij združenega dela. 

Povsem nova pa bi bila v naši republiki rešitev glede začasnega razpore- 
janja delavcev izven temeljnih organizacij združenega dela v izjemnih primerih 
ekonomskega značaja. Gre za primere, ko začasno v eni temeljni organizaciji 
ni dela, druga pa dela zaradi podobnih razlogov ne more sama opraviti in po- 
trebuje začasno pomoč. V posledici takšne začasne razporeditve, do katere pride 
na podlagi sporazuma organov upravljanja, delavec ohrani status delavca v te- 
meljni organizaciji združenega dela, v kateri je sklenil delovno razmerje, v 
drugi temeljni organizaciji združenega dela, v kateri začasno dela, pa pridobi 
za cas takšnega dela pravice do samoupravljanja in druge pravice v zvezi z 
opravljanjem in gospodarjenjem z družbenimi sredstvi. 

Bistveno spremembo in dopolnitev pomenijo določbe v osnutku zakona na 
področju disciplinske odgovornosti. Ustavno sodišče SR Slovenije je že 1978 
leta z dopisom opozorilo Skupščino SR Slovenije o tem, da obstaja dvom glede 
skladnosti nekaterih določb zveznega in republiškega zakona. Po določbi zvez- 
nega zakona se v samoupravnih splošnih aktih, v skladu z zakonom^ določi 
število dni neupravičenega izostanka z dela, zaradi katerega se delavcu izreče 
ukrep prenehanja delovnega razmerja, kakor tudi druge hujše kršitve delovnih 
obveznosti, zaradi katerih se izreka ta ukrep. 

Navedeno besedilo zakona o združenem delu pomeni, da se prenehanje de- 
lovnega razmerja v primerih hujših kršitev delovnih obveznosti delavcu mora 
izreci m odločitev o tem, ali bo v konkretnem primeru ta ukrep izrečen ali ne 
ne more biti prepuščena disciplinski komisiji. V zvezi s to določbo se v osnutku 
zakona predlaga uskladitev republiškega zakona z zveznim, in sicer tako da se 
naštevajo vrste kršitev delovnih dolžnosti, ki naj jih delavci konkretizirajo v 
samoupravnih splošnih aktih svojih temeljnih organizacij in zaradi katerih se 
izreče najtežji disciplinski ukrep, to je prenehanje delovnega razmerja. 

Izraženi so bili pomisleki, ali ne gre pri zakonski zahtevi po obveznem iz- 
rekanju najhujšega ukrepa za nedopustno poseganje zakona v samoupravno 
urejanje medsebojnih delovnih razmerij. Pri odgovoru na ta pomislek je treba 
izhajati iz ugotovitev, da je odgovornost v samoupravnih splošnih aktih dokaj 
neenotno urejena, njeno uresničevanje pa odvisno zgolj od pripravljenosti do- 
ločenega delovnega okolja. Neenotno urejanje odgovornosti v organizacijah zdru- 
ženega dela v svojem bistvu pomeni neenotnost glede varovanja temeljnih 
vrednot naše družbene ureditve, razlike pri uveljavljanju odgovornosti pa ne- 
enotnost v položaju posameznega delavca. Iz teh razlogov so bile v dosedanjih 
razpravah med delavci m v organih družbenopolitičnih organizacij v glavnem 
podprte pobude predlagatelja, da se tudi z zakonom jasneje opredelijo osnove 
za utrjevanje odgovornosti pri izpolnjevanju delovnih obveznosti v združe- 
nem delu. 

V sklopu uresničevanja politike zaposlovanja se predlaga črtanje poseb- 
nega režima za 20-urno delo upokojencev. Pogodbeno delo se z osnutkom za- 
kona nasploh omejuje od 90 .na največ 60 dni v koledarskem letu. Tudi pri tem 
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so izraženi pomisleki, da nekaterih del s to omejitvijo ne bo mogoče opravljati, 
na primer poslovanje planskih in počitniških domov v času povprečno trime- 
sečne sezone, delo obmejnih organov v času povečanega obsega dela v turistični 
sezoni in podobno. Vendar pa bo tudi v zvezi s tem po mnenju predlagatelja 
treba iskati možne rešitve z uporabo institutov prerazporeditve delovnega časa, 
mobilnejšega razporejanja delavcev, pa tudi z zaposlovanjem oziroma sklenitvijo 
delovnega razmerja za določen čas. 

Novela zakona postavlja tudi pravilo, da delovno razmerje preneha vsem, 
ki dopolnijo pogoje za polno osebno pokojnino, razen če ne pride do soglasja 
o nadaljevanju delovnega razmerja po tem, ko se z oglasom oziroma javnim 
razpisom ugotovi, da se ni priglasil noben kandidat, ki izpolnjuje zahtevane 
pogoje. 

V zvezi s politiko zaposlovanja naj omenim tudi napotilno določbo, naj de- 
lavcem ne določajo večjih izkušenj, kot so dejansko potrebne za manj zahtevna 
dela na vseh stopnjah strokovne izobrazbe, kar naj omogoči hitrejši dostop 
do delovnih mest mladim iskalcem prve zaposlitve. 

Osnutek zakona nalaga delavcem v temeljni organizaciji združenega dela 
obveznost vsakoletnega sprejemanja v delovno razmerje določenega števila pri- 
pravnikov. To število pa določijo delavci v skladu s svojim kadrovskim na- 
črtom v temeljni organizaciji in vsakoletnim samoupravnim sporazumom o 
uresničevanju letnega načrta zaposlovanja v občini, ki mora biti usklajen z 
resolucijo o politiki izvajanja družbenega plana. 

K učinkovitejšemu zaposlovanju mladih bo nedvomno pripomogla tudi 
usmerjajoča zakonska določba, ki odpira možnosti za tesnejše sodelovanje ude- 
leženca usmerjenega izobraževanja z delavci v temeljnih organizacijah, s ci- 
ljem, da pride po uspešno končanem izobraževanju do sklenitve delovnega 
razmerja brez instituta objave oziroma razpisa prostih del in nalog. 

Kljub težnji predlagatelja, da posamezno vprašanje s predloženim osnutkom 
kar najbolj rešuje na način, ki usmerja konkretno urejanje posameznih vpra- 
šanj s samoupravnimi splošnimi akti organizacij združenega dela, se osnutku 
zakona očita premajhna naravnanost k usmerjevalnim določbam. Ta ocena pa, 
razen predlagane spremembe določbe 36. člena glede disciplinske odgovornosti, 
ni bila konkretizirana. Hkrati pa se s sprejetimi stališči do predloga za izdajo 
zakona z osnutkom postavlja zahteva po določnejših obveznostih v zakonu in 
s tem po odmiku od predlagane samoupravne poti, na primer pripomba pod 
točko 5. stališč in predlogov Izvršnega odbora predsedstva Republiške konfe- 
rence Socialistične zveze, ki zahteva, da zakon in ne načrt zaposlovanja tei 
samoupravni sporazum o njegovem uresničevanju zaveže delavca v organiza- 
cijah združenega dela k sprejemanju pripravnikov. 

Podobna je pripomba v 9. točki teh stališč, ki zahteva, da zakon opredeli 
minimalne pravice in obveznosti delavcev, ki se izobražujejo, in ne le kriterije 
za njihovo določanje v samoupravnih splošnih aktih, kot se je opredelila tudi 
koordinacija Republiškega sveta za vprašanja družbene ureditve na svojem 
konzulativnem sestanku. 

Stališče pod 2. točko, po katerem naj zakon odpre možnost za drugačno 
uporabo sredstev za nadomestila za primer odsotnosti delavcev zaradi nege 
obolelega družinskega člana, je koristna pobuda za dopolnitev zakona o zdrav- 
stvenem varstvu in ne sodi v področje, ki ga ureja ta zakon. 

Posebno vprašanje je tudi prenehanje delovnega razmerja delavcev, ki 
opravljajo družbeno funkcijo. V zvezi s tem vprašanjem, ki ga je v skladu s 
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svojo odgovornostjo sprožil predlagatelj že v prvi fazi priprave predloga za iz- 
dajo zakona, je tekla razprava tudi v konzultativnem sestanku v Republiškem 
svetu za vprašanja družbene ureditve, s sklepom, da ni potrebe za določanje 
izjem sistemskih rešitev v tem zakonu. O tem vprašanju je tekla razprava tudi 
v Zvezi sindikatov in Zvezi socialistične mladine z opredelitvijo, kot je dana 
v 15. točki stališč in predlogov. Temu stališču se pridružuje tudi Komisija 
Skupščine SR Slovenije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve. Iz- 
vršni svet pa glede nadaljnjih predlogov v zvezi s 15. točko ocenjuje, da je o 
tem vprašanju sprejel stališče s tem, da za delavce, ki so nosilci družbenih 
funkcij, ni predložil izjemnih določb za dopolnitev zakona o delovnih razmerjih. 
Zato se ne strinja z zahtevo, da to vprašanje še nadalje proučuje in predlaga 
nove rešitve. 

Tovarišice in tovariši delegati! Predlagatelj se dobro zaveda dejstva, da 
gre pri zakonu o delovnih razmerjih za zakon, ki se neposredno nanaša na sle- 
hernega delavca v združenem delu, pa ne le na delavca, ampak tudi na neza- 
poslenega, ki je iz tega ali onega vzroka izgubil delo, kakor tudi na mlade, ki 
prvič iščejo zaposlitev, in celo na upokojence. 

Zavedajoč se tega, je določbe novele zakona že pred današnjimi sejami 
zborov Skupščine preizkusil z javnim obravnavanjem v desetih organizacijah 
združenega dela. Opravljena je bila tudi že omenjena razprava v Zvezi sindi- 
katov Slovenije in nekajkrat tudi v Predsedstvu Republiškega sveta Zveze sin- 
dikatov Slovenije, v Predsedstvu Republiške konference Zveze socialistične 
mladine Slovenije ter v različnih telesih in organih Republiške konference So- 
cialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije. Vse predložene rešitve so bile 
temeljito obravnavane in sprejete v osnovni ideji, z nekaterimi konkretnimi 
pripombami in pobudami za dodelavo. 

Posebej organizirana razprava v nekaterih organizacijah združenega dela, 
razprava na vseh ravneh sindikalne organiziranosti in v številnih telesih na 
ravni republike je v pripravo osnutka zakona uspešno vključila širok krog de- 
lovnih ljudi, kar je za sprejem sprememb na področju delovnih razmerij nujno 
potrebno. Kljub podpori predlaganim rešitvam se predlagatelj zaveda, da je v 
fazi dela na predlogu zakona razpravo treba še bolj poglobiti in razširiti v sle- 
herno temeljno organizacijo združenega dela in delovno skupnost. Le tako bo 
novela zakona učinkovala kot nova spodbuda za razvoj samoupravnih delovnih 
razmerij. 

Tovarišice in tovariši delegati! V imenu Izvršnega sveta predlagam da 
sprejmete predlog zakona za izdajo zakona z osnutkom zakona o dopolnitvah 
in spremembah zakona o delovnih razmerjih. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa. Zeli besedo poročevalec Od- 
bora za družbenopolitični sistem tovariš Najdič? Ali boste dopolnili poročilo? 
(Ne.) Predstavnika komisij? (Tudi ne.) 

Preden začnemo razpravo, predlagam zboru, da v zvezi s predlogom stališč, 
ki naj bi jih Družbenopolitični zbor sprejel kot obvezno stališče za preostala 
dva zbora in predlagatelja in zaradi morebitnih potrebnih dopolnitev predlaga- 
nih stališč imenujemo skupino delegatov v sestavi: Ludvik Golob, Dušan Naj- 
dič in Srečko Mlinaric, ki naj bi sledila razpravi in oblikovala predlog dopol- 
nitev in sprememb predlaganih stališč. Se strinjate s tem predlogom? (Da.), 

Začenjam z razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovarišica Teodora 
Krpan. 
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Teodora Krpan: S svojo razpravo bi rada osvetlila poročilo Odbora 
za Družbenopolitični sistem glede 22. člena osnutka zakona. 

Predložena novela osnutka zakona ureja tudi nekatere novosti v zvezi s 
položajem invalidov, ki so v delovnem razmerju. V zvezi s tem bi rada °Pp~ 
zorila še na nekatera vprašanja. Ob dopolnitvah tega zakona naj bi proučili 
možnost ureditve tudi delovnega statusa mladostnikov, ki so duševno prizadeti 
in so zaposleni v delavnicah, ki poslujejo pod posebnimi delovnimi pogoji. 

Otroci z večjimi motnjami v duševnem razvoju se usposabljajo za delo 
v osnovnih šolah s prilagojenim poukom. Po končanem usposabljanju se po 
18. letu starosti zaposlijo v delavnicah, ki poslujejo pod posebnimi delovnimi 
pogoji. V teh opravljajo preproste faze delovnega procesa za delovne organiza- 
cije, s katerimi imajo te delavnice pogodbene odnose, kot na primer: zavijajo 
izdelke, pakirajo, sortirajo artikle in podobno. Storilnost teh oseb je prilago- 
jena njihovim psihičnim zmožnostim in ni velika, ker večje ne zmorejo. Oprav- 
ljajo pa delo, ki bi ga sicer morali opravljati drugi delavci v organizacijah 
združenega dela. Zavzemam se za to, da bi vsestransko proučili status teh 
oseb ter tudi to, kaj je mogoče urediti zanje v zakonu o delovnih razmerjih. 
Sedaj le-ti namreč nimajo nobenih pravic iz dela in varstva pri delu, na primer: 
delovnih knjižic, priznanih let za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, sred- 
stev za prehrano med delom in podobno. Vse pravice zanje namreč uresniču- 
jejo njihovi starši prek svojega zavarovanja in največkrat tudi glede na nji- 
hove materialne zmožnosti. Te osebe so priznani invalidi I. kategorije. Vendar 
iz tega naslova ne prejemajo nobenega materialnega nadomestila, ker je ta in- 
validnost nastopila pred 15. letom njihove starosti oziroma ob rojstvu. Tako 
so v celoti v breme njihovim staršem ter nimajo pravic iz socialnega zavarova- 
nja oziroma iz dela in to do njihove smrti. S tega vidika bi bilo potrebno pro- 
učiti njihov položaj in najti rešitev v novem zakonu o pokojninskem in invalid- 
skem zavarovanju, da bi se jim lahko priznala invalidnost že pred 15. letom 
in da bi prejemali iz tega naslova ustrezno materialno pomoč, ki bi pomagala 
staršem pri vzdrževanju teh otrok. 

Predlagam tudi, da bi se proučilo, kako dati tem osebam pravice iz dela 
oziroma iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja. S tem bi postavili tudi 
te invalidne osebe v enakopravnejši položaj, hkrati pa bi pomagali njihovim 
staršem ter jih delno razbremenili skrbi, ki jih imajo z njimi. 

Res je, da je družbena skrb naravnana k pomoči tem osebam, priznana 
delovna doba in zagotovljena socialna varnost pa bi bili konkretna pomoč tudi 
tem invalidnim osebam, ki same težko uveljavljajo svoje pravice. 

Drugo, kar bi v svoji razpravi rada povedala, pa je to, da se pridružujem 
tudi razpravam, ki so se ob tem zakonu pojavile v zvezi s položajem mladine, 
ki se vključuje v proizvodno delo v organizacijah združenega dela, skladno z 
zakonom o usmerjenem izobraževanju. Do oblikovanja predloga zakona naj se 
vsestransko prouči položaj te mladine z vidika varstva pri delu ter zagotav- 
ljanja nekaterih pravic iz dela in odgovornosti, ki jo sama prevzema z vstopom 
v delovno razmerje, obveznosti organizacij združenega dela, ki to mladino us- 
posabljajo za bodoče naloge v združenem delu, ter se to morebiti uredi tudi v 
zakonu o delovnih razmerjih. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje; Kdo še želi besedo? Besedo ima tovariš 
Vili Vindiš. 
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Vili Vindiš: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Ko se oglašam k razpravi v zvezi z osnutkom zakona o delovnih razmerjih, iz- 
hajam iz stališč, ki jih je sprejel Izvršni odbor Predsedstva Republiške konfe- 
rence Socialistične zveze. Ob tem se mi zdi potrebno, da kot delegat iz vrst 
Zveze socialistične mladine poudarim nekatere dileme, ki so se izoblikovale 
v javni razpravi v zvezi z nekaterimi členi predlaganega osnutka zakona o 
delovnih razmerjih. To se mi zdi še posebej pomembno tudi zaradi tega, ker 
so bila naša stališča in pa postopki marsikje nepravilno razumljeni, ali pa celo 
zlonamerno prikazani, kot je bil to primer neobjektivnega komentarja na RTV 
Ljubljana v zvezi s skupno sejo Predsedstva Republiške konference Zveze so- 
cialistične mladine in Predsedstva Zveze sindikatov. 

Ob tem, ko sprejemamo osnutek novega zakona o delovnih razmerjih, z 
vsemi pripombami, ki so vsebovane v usklajenih stališčih Izvršnega odbora 
Predsedstva Republiške konference Socialistične zveze, s katerimi se strinjam, 
pa ne morem mimo tega, da ne bi še enkrat opozoril delegate, da predvsem v 
primeru 36. člena predlagani osnutek zakona načenja kočljivo vprašanje nepo- 
srednega vpletanja države v procese urejanja delovne discipline. Gre preprosto 
za zakonski avtomatizem, ki bo, kljub temu da je razprava pokazala, da je 
nujen, pripeljal tudi do tega, da bo ugasnila, prvič, polna odgovornost samo- 
upravnih organov v organizaciji združenega dela za delovno disciplino v pri- 
merih hujših kršitev delovne discipline, drugič, vsakršna obravnava težjih dis- 
ciplinskih prekrškov, ki bi vsebovala tudi probleme posameznika oziroma druge 
širše vzroke, ki so posredno pripeljali do težjih disciplinskih prekrškov, in tretjič, 
prisotna socialna ogroženost širšega okolja oziroma družine, ki pri težjem disci- 
plinskem prekršku nima ničesar opraviti. Ob tem je seveda potrebno poudariti 
tudi to, da se s takim načinom sicer učinkovito varuje, kot je bilo rečeno v javni 
razpravi, družbena lastnina in dobro delo, toda učinkovitost gre na račun ne- 
izbojevane zmage vseh subjektov socialističnega samoupravljanja, posebej pa 
družbenopolitičnih organizacij znotraj organizacij združenega dela, ki so s svo- 
jim nedelom pa tudi oportunizmom dovolile, da je prišlo, kljub težkemu polo- 
žaju, do tako širokega kršenja delovne discipline, s primeri najhujših kršitev, 
da je zato potreben zakonski avtomatizem. 

Iz tega pa izhaja še določena pomembna posledica. Delovna disciplina je, 
kot vemo, eden izmed temeljnih elementov nemotenega delovanja produkcij- 
skega procesa. Zaradi tega je v osnovi povezana s produktivnostjo dela in s tem 
postaja konstitutiven element razvoja celotne materialne baze naše družbe. 
Na ta način pa iz tega izhaja tudi narava razvoja družbenih odnosov. Če se 
držimo Kardeljevih teoretskih postavk socialističnega samoupravljanja, je iz tega 
razvidno to, da je socialistično samoupravljanje, in to je tudi zgodovinsko do- 
kazano, bolj produktivno, kot pa vsakršen sistem etatizma, ker omogoča svo- 
bodnejši razmah proizvajalnih sil. Na podlagi tega lahko rečemo, da mora tudi 
delovna disciplina v sebi nositi značaj samoupravnega urejanja, če hoče delo- 
vati dolgoročno produktivno. 

Če že uvajamo zakonski avtomatizem, se moramo zavedati, da gre za poli- 
tiko, ki je vezana na kratek rok in na omejene rezultate. Zaradi tega menim, 
da je nujno, da predlagatelj novega osnutka zakona o delovnih razmerjih v 
roku enega leta po uveljavitvi določb zakona v organizacijah združenega dela 
pripravi izčrpno analizo uveljavljanja novega zakona s posebnim poudarkom 
glede tistih členov, ki urejajo delovno disciplino. Hvala. 
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Predsednica Tina Tomi je: Hvala. Kdo še želi razpravljati? (Nihče.) 
Ker ne bo nihče več razpravljal, zaključujem razpravo. Predlogov za spre- 
membo predloga stališč ni bilo. 

Prehajamo na glasovanje o predlogu stališč. Dajem na glasovanje predlog 
stališč k predlogu za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o de- 
lovnih razmerjih, z osnutkom zakona, in sicer po 72. členu poslovnika Skup- 
ščine SR Slovenije. Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog stališč 
k predlogu za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih 
razmerjih z osnutkom zakona. 

V skladu z določbami poslovnika Skupščine SR Slovenije bom sprejeta 
stališča poslala Zboru združenega dela in predlagatelju. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in zavarovanju 
za primer brezposelnosti z osnutkom zakona. 

Predlog za izdajo zakona je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
Predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona sta obravnavala Odbor za druž- 
benoekonomske odnose in Zakonodajno-pravna komisija. Danes smo prejeli 
poročilo Zakonodajno-pravne komisije in stališča ter predloge Izvršnega odbora 
Predsedstva Republiške konference Socialistične zveze. Po pošti smo vam že 
poslali tudi stališča Sindikata in Zveze socialistične mladine Slovenije. 

Pri tej točki dnevnega reda tudi sprejemamo stališča po 72. členu po- 
slovnika Skupščine SR Slovenije. Predstavnik predlagatelja je tudi pri tej točki 
dnevnega reda tovariš Peter Toš, član Izvršnega sveta in predsednik Republi- 
škega komiteja za delo, ki mu dajem besedo. 

Peter Toš: Tovarišice in tovariši delegati! Razlogi za delno spremembo 
zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti izhajajo iz 
usmeritev temeljnih planskih aktov, družbenih dogovorov in samoupravnih 
sporazumov, ki opredeljujejo na dopolnjenih osnovah celotno politiko socialne 
varnosti delovnih ljudi. Prav tako nas na spremembe in dopolnitve zakona 
na tem področju navaja ocena, da je z uveljavljanjem aktivnejših oblik so- 
cialne varnosti pri zaposlovanju potrebna večja motiviranost delavcev za čim- 
prejšnjo zaposlitev skladno s potrebami združenega dela. Predlagane spre- 
membe zato sledijo spremenjenim družbenoekonomskim pogojem, hkrati pa 
tudi težijo k odpravljanju nekaterih nesorazmerij v družbeni praksi. Tako opre- 
deljeni cilji predloga za izdajo zakona ne spreminjajo temeljnih načel republi- 
škega zakona na tem področju. V predloženem gradivu predlagamo, da se spre- 
menijo oziroma dopolnijo določbe, ki urejajo višino najmanjšega in najvišjega 
denarnega nadomestila oziroma denarne pomoči za čas trajanja brezposelnosti, 
valorizacijo dajatev, pravico pripravnikov do sprejemanja dajatev za čas brez- 
poselnosti in pooblastilo Zveze skupnosti zaposlovanja v SR Sloveniji, da pred- 
piše enotne kriterije za prenehanje dajatev v primerih neupravičenih odklonitev 
zaposlitev. Poleg tega s predlogom za izdajo zakona predlagamo manjše spre- 
membe tudi glede določitve starosti brezposelne osebe, do kdaj je delovno zmož- 
na in glede časovne uskladitve rokov za prijavo brezposelnosti skupnostim za 
zaposlovanje z rokom za vložitev zahtevka za denarno nadomestilo. 
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Dosedanja odmera denarnih nadomestil za primer brezposelnosti ter tra- 
janje njihovega prejemanja nista bila v celoti naravnana k ciljem produktiv- 
nega zaposlovanja po planskih aktih. Načelno sprejeta ocena pa v dosedanji 
razpravi o predlogu za izdajo zakona ni v celoti podprla predlaganih rešitev v 
osnutku zakona. Razprava, ki so jo o teh vprašanjih organizirali tovariši v 
Sindikatih in v Zvezi socialistične mladine Slovenije ter telesih Republiške kon- 
ference Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije, je opozorila, da bo 
treba predlagane rešitve še nadalje proučevati in dopolnjevati. 

Za pripravo predloga zakona pa je potrebna jasna opredelitev, ali pri do- 
ločanju spodnje meje denarnega nadomestila izpeljemo že sprejeto načelo na 
področju socialne politike, da nobeno nadomestilo ne more biti enako prejem- 
kom delavca, ki dela, ali pa stališče, ki se je izoblikovalo v dosedanji razpravi 
in ki ga povzema v svojih stališčih Izvršni odbor Predsedstva Republiške kon- 
ference SZDL, naj nadomestilo ne presega prejemkov delavca, ki dela. Slednje 
načelo bi pomenilo zahtevo po izenačevanju višine denarnega nadomestila s 
prejemki delavcev, ki delajo. 

Za razliko od teh so bile v razpravi podprte rešitve in predlogi, da se do- 
sedanja valorizacija denarnih nadomestil in denarnih pomoči ne bi več določala 
v skladu z gibanjem življenjskih stroškov, ampak v skladu z gibanjem osebnih 
dohodkov. 

V razpravi so bile različne ocene tudi glede predloga o pravici do trimeseč- 
nega denarnega nadomestila in denarne pomoči za tiste pripravnike, ki oprav- 
ljajo pripravniško delo manj kot devet mesecev in ne sklenejo delovnega raz- 
merja po uspešno končanem pripravništvu. Opozorila, dana v razpravi v Zvezi 
sindikatov Slovenije, zlasti pa v delovnih telesih Republiške konference SZDL, 
bo treba pri pripravljanju predloga zakona temeljito proučiti in poiskati re- 
šitve, ki bodo spodbujale tako mlade delavce, kot tudi delavce v organizacijah 
združenega dela, da združijo svoje delo v organizacijo združenega dela oziroma 
sklenejo delovno razmerje za nedoločen čas. Toda tudi pri tem je potrebna na- 
čelna usmeritev Skupščine SR Slovenije za pripravo predloga zakona, ali je 
primerno iz razlogov, navedenih v utemeljitvi gradiva, zajeti v krog upravičen- 
cev do nadomestila tudi pripravnike, ki opravljajo pripravniško delo le šest me- 
secev, torej manj, kot je s splošno določbo zakona določena spodnja meja tra- 
janja delovne dobe za pridobitev teh pravic. 

Predlagatelj se pridružuje vsem jasno postavljenim usmeritvam glede po- 
trebe po hitrejšem in bolj učinkovitem zagotavljanju pogojev za uspešno vklju- 
čevanje mladih v delovno razmerje za nedoločen čas. Razširitev pravice do na- 
domestila tudi na te pripravnike pa po mnenju predlagatelja dodatno varuje 
njihov socialni položaj za primer, ko kljub naporom v nakazanih smereh, v se- 
danjih družbenoekonomskih pogojih ne bodo uspeli takoj pridobiti pravice dela 
za nedoločen čas. Pri tem se postavlja že v današnji razpravi in ob dnevnem 
redu omenjeno vprašanje, ali socialno varnost teh mladih ljudi zagotavljati 
znotraj sistema socialnega skrbstva in otroškega varstva, ali snotraj skupnosti 
za zaposlovanje, ki je prav tako sestavni del skupnosti socialnega varstva. 

Zaradi nejasnosti glede opredelitve delovne nezmožnosti in zato, ker je do- 
ločitev kriterijev glede ustrezne zaposlitve bolj ali manj strokovnega značaja, 
vendar tudi izraz politike zaposlovanja, naj po predlogu Zveza skupnosti za 
zaposlovanje SR Slovenije določi enotne kriterije, po katerih se ugotavlja 
ustreznost oziroma neustreznost ponuđene zaposlitve, s čimer je povezano tudi 
trajanje pravic za čas brezposelnosti. 
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Tovarišice in tovariši delegati! Tudi v zvezi s tem predlogom je Zveza sin- 
dikatov Slovenije organizirala predhodno razpravo, pomisleke ter še dodatne 
pobude pa je strnila na seji Predsedstva Republiškega sveta Zveze sindikatov 
Slovenije, skupaj s Predsedstvom Zveze socialistične mladine. V razpravo o 
tem predlogu so bile aktivno vključene tudi druge družbenopolitične organiza- 
cije, zlasti še Republiška konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva, in 
sicer prek svojih delovnih teles in že omenjene seje izvršnega odbora. V vseh teh 
razpravah je aktivno sodeloval tudi predlagatelj po svojih predstavnikih. Mne- 
nja in stališča je v že omenjenem gradivu strnil izvršilni odbor in jih predložil 
zborom Skupščine za današnjo razpravo. Na podlagi teh stališč in današnje 
razprave v zborih Skupščine bo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pripravil 
predlog zakona v najtesnejšem sodelovanju z .družbenopolitičnimi organizaci- 
jami in predlagal predlog zakona v obravnavo Skupščini šele tedaj, ko bodo v 
celoti dosežene enotne ocene in stališča, tako glede primernosti teh sprememb 
in dopolnitev, kot tudi glede načina reševanja skupno ugotovljenih vprašanj, 
ki so zajeta v predlogu za izdajo in osnutku zakona. 

V imenu Izvršnega sveta predlagam, da po razpravi sprejmete predloženi 
predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in 
zavarovanju za primer brezposelnosti z osnutkom zakona. Hvala. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala. Poročevalka odbora tovarišica An- 
gelca Vrbnjak, želite besedo? (Ne.) 

Preden začnemo razpravljati, predlagam, ker nimamo oblikovanih stališč 
za to točko dnevnega reda, da imenujemo skupino delegatov v sestavi: Majda 
Gaspari, Miloš Prosenc, Tilka Blaha in Angelca Vrbnjak, ki naj oblikuje sta- 
lišča k predlogu za izdajo zakona z osnutkom zakona. 

Začenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovarišica Marija 
Aljančič. 

Marija Aljančič: Tovarišice in tovariši! Moja razprava se nanaša 
pravzaprav na oba zakona, in sicer na tega, ki smo ga prej obravnavali, in 
tega, ki ga obravnavamo sedaj, to je na osnutek zakona o delovnih razmerjih, 
kakor tudi deloma na predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti. 

Po pisanju tiska in tudi po informacijah, ki jih dobivamo iz Skupščine, 
lahko ugotovimo, da se veča število mladih in žensk, ki čakajo na zaposlitev, 
in sicer tako v Sloveniji, še bolj pa v nekaterih drugih republikah, posebno 
mladih z višjo in visoko izobrazbo. To je razvidno tudi iz informacije Skupščine 
številka 45. To vpliva tudi na zaposlovanje oziroma na nezaposlenost pri nas. 

Tudi IzVršni svet Skupščine obalne skupnosti Koper je v poročilu o us- 
merjenem izobraževanju za včerajšnjo sejo obalne skupščine opozoril, da imamo 
v tem času 34 % več prijavljenih iskalcev zaposlitve kot v istem obdobju lani 
in da je naraščanje nezaposlenosti vztrajno in vedno intenzivnejše. Z vidika 
usmerjenega izobraževanja pa je posebej pomembno in zaskrbljujoče, da se 
povečuje delež nezaposlenih mladih do starosti 26 let s poklicno šolo, srednjo, 
višjo in visoko izobrazbo. Pričakovati je, da se bo to še bolj zaostrilo, ker sedaj 
prihajajo iz šol številni letniki neproizvodnih usmeritev. Na pojav in narašča- 
nje nezaposlenosti ne bi smeli gledati preveč poenostavljeno in preozko, češ da 
te številke in odstotki niso alarmantni, saj je za vsako številko človek brez dela 
s številnimi življenjskimi, družbenimi in psihičnimi problemi, ki so lahko še 
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posebej težki in usodni za mlade ljudi. Vem, da so to znane stvari, vendar jih 
ponavljam, ker menim, da moramo več storiti, da se bodo zakonske določbe, 
ki smo jih tudi sprejeli v prejšnjem skupščinskem mandatu, v tem položaju res 
dosledno spoštovale. Na primer, kljub priporočilom v resoluciji za zmanjšanje 
dopolnilnega in honorarnega dela doslej ni bilo razvidno, ali pa ni bilo podat- 
kov, da smo dosegli večje uspehe. Nekateri, ki to spremljajo, so bili mnenja, 
da zato ne, ker na tem področju ni ustreznih sankcij.. 

Ker verjetno s temi omejitvami ne bomo mogli v celoti rešiti vprašanje 
zaposlovanja mladih, kaže več storiti za odpiranje novih mest v proizvodnji, 
ki je nimamo, ali pa to reševati s skrajšanjem delovnega urnika, saj beremo, 
da je izkoriščenost delovnega časa v povprečju med štirimi do petimi urami, 
tako da bi lahko uvedli še eno izmeno. Skratka, zdi se mi najpomembnejše, da 
se pravica in dolžnost do dela mladim čimbolj hitro zagotavlja, da ne bi osta- 
jalo toliko mlade energije in znanja neizkoriščenega. Poleg tega v naši družbi 
za človeka, ki nima dela in številnih pravic, ki po ustavi izhajajo iz dela, mora 
zato delati drug delavec. 

Postavljam še vprašanje glede obravnave tega zakona. Izvršni odbor Pred- 
sedstva Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije namreč predlaga, da 
se ta zakon ne sprejme. Mislim, da smo kot delegati vezani na stališča Socia- 
listične zveze. Ali gre pri tem sedaj za kakšno spremembo stališča ali pa smo 
morda to spregledali? 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovarišica Aljančičeva. Kdo 
še želi razpravljati? Besedo ima tovarišica Tilka Blaha. 

Tilka Blaha: Tovarišice in tovariši delegati! Mislim, da smo se ob 
sprejemanju dnevnega reda opredelili za to, da obravnavamo in sprejmemo 
obe fazi tega zakona oziroma predlog za izdajo in osnutek zakona. Sprejeli 
smo tudi informacijo in predlog predlagatelja, da bo pripravljal predlog zakona 
v najtesnejšem aktivnem in ustvarjalnem sodelovanju z vsemi zainteresiranimi 
dejavniki. Moram reči, da dejansko menimo, da je ta problem družbeno tako 
pomemben, če govorimo predvsem z vidika odpiranja možnosti za zaposlovanje 
mladih in zagotavljanja njihove socialne varnosti, da se seveda dejansko vsi 
zavedamo velike odgovornosti, predvsem z vidika, da perspektivno, ne zaradi 
morda posameznih trenutno zaostrenih problemov, rešimo probleme tako, da 
bomo lahko uresničevali začrtano kadrovsko politiko, začrtano politiko hitrej- 
šega spreminjanja kadrovske strukture v delovnih organizacijah in hkrati se- 
veda tudi reševali na dogovorjen način socialno varnost nezaposlenih delavcev. 

Zato menim, da je seveda prišlo do razlik med predlagateljem in družbeno- 
političnimi organizacijami, zlasti med Sindikati in Zvezo socialistične mladine 
tudi glede stališč, ki jih je sprejela 3. konferenca Zveze sindikatov Slovenije 
glede najnižjega nadomestila, ki naj ga prejema nezaposleni v času, ko je brez 
lastne krivde izgubil delo. Prišlo je seveda do določenih razlik ne toliko glede 
samega pristopa, ampak predvsem z vidika posledic, ki bi jih lahko sprožilo 
takšno reševanje problema pripravnikov, ki po uspešno končani pripravniški 
dobi ne bi dobili zaposlitve. 

V Socialistični zvezi smo, ko smo povzemali vse razprave, ki so potekale, in 
ne šele takrat, ko je bil zakon dan v razpravo, imeli prvo skupno razpravo 
z vsemi družbenopolitičnimi organizacijami in s predsednikom Republiškega 
komiteja za delo že novembra prejšnje leto kmalu po razpravi v Družbeno- 
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političnem zboru, in ko smo ocenjevali problematiko zaposlovanja, smo ugoto- 
vili, da prihaja do določenih razlik med stališči Zveze socialistične mladine in 
razpravami, ki so bile v tem zboru. Prav tako smo že 19. januarja tega leta, 
ko je bilo predloženo delovno besedilo osnutka zakona, ponovno razpravljali in 
posebej opozorili na občutljivo problematiko zaposlovanja pripravnikov in seve- 
da tudi predvsem na zaposlovanje ne le za določen čas pri reševanju njihove so- 
cialne varnosti, kolikor se ne bodo mogli zaposliti. Menili smo, da gre dejansko 
za široko družbeno odgovornost in da moramo vendarle napraviti vse, tudi z 
določenimi sistemskimi rešitvami, da bodo mladi čim prej prišli v organizacije 
združenega dela in da bodo v organizacijah združenega dela s svojim znanjem, 
mladostno zagnanostjo in sposobnostjo prispevali k hitrejšemu odpiranju se- 
danje zaprtosti organizacij združenega dela in tudi k hitrejšemu spreminjanju 
strukture dela, posodabljanju organizacij in tako naprej, da tega ne naštevam. 
Veliko je bilo mnenj in v zvezi s tem smo se najbolj razhajali v mnenjih, ali 
s tem, če za cri mesece damo po avitomatizmu vsem, ki ne bodo dobili takoj za- 
poslitve, nadomestilo v višini, ki je kot najnižja določena za vse druge katego- 
rije brezposelnih delavcev, ne bomo destimulirali tako organizacije združenega 
dela kot tudi posameznike, da bi hitreje in na drugačen način reševali problem 
vključevanja in zagotavljanja zaposlovanja mladih strokovnih kadrov. 

Zato smo v izvršnem odboru na skupnem sestanku, ko smo povzemali vse 
predloge in različna stališča k temu zakonu, sprejeli stališče, da se problem 
socialne varnosti pripravnikov, ki po uspešno končani pripravniški dobi ne bodo 
dobili takojšnje zaposlitve, vendarle rešuje bolj individualno. Posebej smo tudi 
menili, da bi dejansko morali v reševanje tega pritegniti ne le skupnosti za za- 
poslovanje. Zato smo predlagali, da se to vključi v razprave v okviru skupnosti 
socialnega varstva s tem, da pri tem sodelujejo tudi druge skupnosti, in sicer 
skupnost socialnega skrbstva, otroškega varstva in tako naprej, v katerih naj 
se vendarle vsak problem obravnava in rešuje individualno. 

Predvsem pa smo menili, in to je bila tudi naša osnovna usmeritev, da 
moramo vendarle zagotoviti, da bomo v skupnostih za zaposlovanje dosegli 
drugačen pristop in drugačno zavzetost za to, da se bodo te rešitve hitreje 
poiskale. Utemeljitev namreč, da bodo skupnosti za zaposlovanje mladim mo- 
rale dajati sredstva, se nam je zdela povsem nesprejemljiva, kajti ta sredstva 
bomo tako ali drugače odvzemali združenemu delu in jih bomo seveda na ta 
način potem prelivali med sredstva za socialno varnost oseb brez dela. Me- 
nili smo, da je vendarle treba, če že rešujemo probleme s solidarnostjo in 
vzajemnostjo z združenimi sredstvi, s temi sredstvi odpirati možnosti, da bodo 
mladi vključeni v združeno delo in da bodo pridobivali izkušnje. Podatki, ki 
smo jih prejeli iz skupnosti za zaposlovanje, o strukturi teh, ki redno končajo 
srednjo šolo in ki bi morda v manjšem obsegu prišli v ta položaj, vendarle ka- 
žejo, da gre v večini primerov za tiste profile, ki si šele morajo pridobiti us- 
trezno poklicno izobrazbo. Skoraj polovica je tistih, ki imajo končano gimnazijo 
in nimajo poklica in jih je treba usposobiti za to, da se lahko vključijo v tisto 
stroko .in v tisti poklic, ki pomeni idealno priložnost za zaposlitev. Precej je pro- 
filov, pri katerih ni realnih možnosti za to in gre za potrebo po prekvalifika- 
ciji. Nekaj pa je seveda takih profilov, kjer bi lahko s preusmeritvijo sredstev 
v določene dejavnosti vendarle omogočili zaposlitev. Predvsem gre za vzgojite- 
ljice, učitelje in medicinske kadre. Nekaj pa je seveda tudi takih profilov, pri 
katerih gre za to, da bodo mladi po končani pripravniški dobi morali morda 
sprejeti za eno stopnjo nižje zahtevno delo. Zato mislim, da če že danes raz- 
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pravljamo o teh nesporazumih in nesoglasjih, gre dejansko za našo odgovor- 
nost, da ne bi mislili, da se z eno tako rešitvijo problem odpravi. Zato pred- 
lagam, da predlagatelj, ko bo skupaj z nami ta predlog zakona dokončno obli- 
koval, upošteva tudi vse te predloge in opozorila, ki so se izoblikovala v do- 
sedanji razpravi. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovarišica Blahova. Kdo še 
želi besedo? Besedo ima tovariš Igor Uršič. 

Igor Uršič: Po uvodni razpravi in po našem sklepu, da se bo pred- 
lagatelj skupaj z družbenopolitičnimi organizacijami v fazi priprave predloga 
zakona še posvetoval in široko ter demokratično razpravljal o vseh predlogih 
in pripombah, ki so bile dane v sedanji razpravi, bi poskušal sedaj nekoliko 
razmišljati o nekaterih vprašanjih, ki so na videz menda sporna. 

Ne vidim tehtnih argumentov in me ne zadovoljuje stališče izvršnega od- 
bora, čeprav gre za frontno sestavo in dogovore, naj bo razlika med priprav- 
niki, ki imajo šestmesečno pripravniško dobo in prejemajo trimesečno nadome- 
stilo, in pripravniki, ki imajo devetmesečno uspešno zaključeno pripravniško 
dobo in prejmejo trimesečno nadomestilo. To je treba reševati v ustreznih sa- 
moupravnih interesnih skupnostih prek drugih oblik. Moram reči, da v tem 
ne vidim prav nobene osnove. To je moje mnenje. Mislim, da bi naredili veliko 
napako, če bi uveljavili to razliko. Kajti, menim, da je glede na različno spe- 
cifiko posameznih družbenih proizvodnih procesov za posamezne delovne orga- 
nizacije v posameznih proizvodnih procesih veliko bolj pomemben tisti dela- 
vec, ki se je šolal le štiri leta in dela kot pripravnik, kot pa tisti delavec, ki 
ima fakultetno diplomo in devet mesečni pripravniški staž. Tega ne morem 
analizirati, vendar je specifika taka in menim, da naša proizvodna usmeritev 
in razvejanost proizvodnih procesov to iz dneva v dan bolj potrjujeta. Zaradi 
tega menim, da je nesprejemljiva taka razlika, predvsem glede na potrebe 
združenega dela. » 

Nekatere dimenzije posameznih kategorij moramo vendarle vrednotiti 
realno. V mislih imam tole, kar je napisano v priporočilu, naj bi morda sred- 
stva za nadomestila usmerili v odpiranje novih delovnih mest. Moram poudariti, 
da so to neprimerljive kategorije. V eno delovno mesto, kar je zopet odvisno 
od specifike proizvodnje, na primer v železarnah, je treba investirati čez mili- 
jardo starih dinarjev, seveda pa je v drugi proizvodnji investicija v tako de- 
lovno mesto relativno manjša. Če naj bo to torej kriterij, potem moram reči, 
da gre za dve različni družbenoekonomski kategoriji, ki ju nikakor ne kaže 
primerjati, ker nam to zamegljuje dejanski položaj in dejansko dimenzijo. 

Hkrati je seveda govor o tem, da moramo sistemsko opredeljevati ukrepe, 
ki naj zagotavljajo čim številnejše zaposlovanje. Ni ga sistema, ki bo to rešil 
sam od sebe, če ni materialna osnova združenega dela taka, da bo omogočila 
nova delovna mesta. Sistem, kakorkoli ga postavimo, sam od sebe ne bo dal 
ničesar. To nam dokazuje dnevna praksa. Tudi devizni sistem sam od sebe ne 
da deviz, če ni izvoza. Menim, da je enako na tem področju. 

Glede iskanja individualnih rešitev glede na socialno stanje, čeprav ima to 
najbrž določeno težo, vendar zopet ne vidim razlike, zakaj je pri 18-letnem 
pripravniku, ki je končal šestmesečni pripravniški staž, dana pravica do na- 
domestila njegovega socialnega izvora in socialne problematike, pri drugem 
pa to sploh ni več pomembno. To pomeni, da zopet delamo, po mojem prepri- 
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čanju, umetno razliko. Skrb za socialno in eksistenčno varnost mora biti te- 
meljna skrb celotnega našega družbenoekonomskega in družbenopolitičnega 
sistema, ki mora biti večja tam, kjer je že v osnovi ta problem večji. Zato 
sem zelo presenečen nad podatkom, o katerem je govorila tovarišica Tilka 
Blaha, da so v skupnostih za zaposlovanje večinoma prijavljeni ljudje s končano 
srednjo šolo. Globoko sem prepričan, da gre le za prehodno obdobje. Tudi star- 
ši se zavedajo, da ni boljše, če otroci obiskujejo gimnazijo, ampak če se vklju- 
čujejo v usmerjeno izobraževanje oziroma v šole za pridobitev ustreznega po- 
klica. Kasneje ne bo toliko ljudi s končano gimnazijo, kar je trenutno po za- 
konu, ampak veliko več ljudi s tehničnimi poklici, ki so trenutno brez mož- 
nosti zaposlitve. V končni posledici, če to določimo in idejno opredelimo, gre za 
tiste usmeritve, v katerih se največ izobražuje naša mladina, katere starši so 
delavskega porekla. Po mojem mnenju je to še dodaten argument, da ni naj- 
bolj primerno v zvezi s tem delati kakšnih razlik. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa. Kdo še želi razpravljati? 
(Nihče.) 

Tudi sama bi se opredelila do stališč vseh družbenopolitičnih organizacij, 
ki so razpravljale o teh problemih in jih tudi zapisale v svojih stališčih, hkrati 
pa bi se poskušala opredeljevati tako, da bi oblikovala zasnovo stališč zbora 
k tem vprašanjem. 

Izvršni odbor Socialistične zveze in mladinsko ter sindikalno predsedstvo 
ugotavljajo, kar je najbrž pravilno, da z ureditvijo tega vprašanja v tem za- 
konu ne bomo mogli v celoti rešiti vprašanj glede zaposlovanja tehnično usmer- 
jene mladine in drugih, ki bi jih naše prestrukturirano gospodarstvo sicer še 
kako potrebovalo. Vendar so razmere na področju preusmerjanja gospodarstva 
kot tudi na področju spreminjanja zaposlitvene strukture takšne, kar bi lahko 
tudi Družbenopolitični zbor povedal v tej smeri, da seveda osnovni cilj reše- 
vanja teh družbenih protislovij ni le ta zakonska novela, po kateri naj se raz- 
širi pravica pripravnikov, ki imajo krajši pripravniški staž kot devet mesecev, 
to je tistih, ki so končali srednjo strokovno ali drugo šolo. Kljub temu, da vemo, 
da to ni edina pot k reševanju tega širšega kompleksa družbenih vprašanj, bi 
moral Družbenopolitični zbor podpreti načelo, da se ta pravica razširi tudi na 
te pripravnike. To je sedaj pač odvisno od ocene danes v zboru, čeprav je po- 
litični položaj naše delegacije nekoliko drugačen, saj gre za izvršni odbor in ne 
za predsedstvo ali republiško konferenco. 

Najbrž bi, o čemer smo se včeraj pogovarjali s predstavniki družbenopoli- 
tičnih organizacij, morali predlagatelja opozoriti še na to, da je namen, čeprav 
bomo opravili že drugo fazo zakonodajnega postopka, celoten zakon preurediti. 
Ob tej preureditvi bi bilo treba bolj razdelati delovanje uporabnikov in izva- 
jalcev v skupnosti za zaposlovanje, podrobneje ali pa vsaj z napotilnimi nor- 
mami opredeliti funkcije skupščin in njihovih organov, ki naj poleg strokovnih 
služb bolj posežejo v sestavo in realizacijo zaposlitvenih načrtov. Vse razprave 
seveda kažejo na to, da je naše združeno delo skupaj s skupnostmi za zaposlo- 
vanje predvsem nedosledno pri načrtovanju in preusmerjanju zaposlitvene po- 
litike dodatnega izobraževanja za deficitarna dela in opravila, ki se pojavljajo v 
določenih organizacijah združenega dela. Imamo številna odprta vprašanja, le 
storjenega je zelo malo. Proučiti je tudi treba, če ne bi tudi pri reviziji tega 
zakona, ki naj bi bil sprejet še v tem letu, vendarle spremenili, če ne vseh 
določb pa vsaj usmerjevalne, kako bi skupnosti za zaposlovanje postale bolj 
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učinkovit subjekt in se oddaljile od starega statusa posredovalnice za zaposlo- 
vanje s svojimi uradniškimi okenci, s tem da bi dejansko posegle v reševanje 
protislovij, ki nastajajo na področju zaposlovanja iz najrazličnejših razlogov. 
To bi vključili v stališča zbora. 

Predlagam, da se opredelimo tudi do tega, da družbenopolitične organiza- 
cije, zlasti Sindikati, nasprotujejo predlagatelju, da bi spremenil spodnjo mejo 
nadomestila za čas brezposelnosti. Ne bi se mogla opredeliti za mnenje predla- 
gatelja, ampak za mnenje in predlog Sindikata, ker gre za pravico, ki izhaja 
iz pravice do dela z družbenimi sredstvi in ki ima na podlagi načela solidar- 
nosti seveda vsaj te elemente, ki morajo zagotoviti socialno varnost človeku, 
ki ne dela. Zato menim, da bistveno poseganje v spodnjo mejo nadomestila ne bi 
bilo pravilo. Na to so opozorila tudi nekatera delovna telesa. Hkrati pa je treba 
vedeti, da se pri izračunavanju nadomestil pokažejo tudi inflatorne tendence 
in so lahko ti zneski potem še bistveno večji kot je znesek, določen z zakonom. 

Predlagam tudi, da naložimo predlagatelju obveznost, da pri izdelavi pred- 
loga zakona najtesneje sodeluje z družbenopolitičnimi organizacijami, da se 
ne bi sedanji položaj ponovil pri predlogu zakona. Najbrž bo nekaj več časa po 
volitvah, da bi se dalo to opraviti učinkovito. 

Hkrati pa predlagam delegatom tudi to, da smo dolžni vendarle v svojih 
stališčih k temu zakonu opozoriti Republiško konferenco Socialistične zveze, da 
je prišlo do precejšnje neusklajenosti med frontnimi organizacijami Sociali- 
stične zveze tako glede vsebinskih vprašanj kot tudi glede postopka. Hvala lepa. 

Kdo še želi razpravljati? Besedo ima tovariš Emil Šuštar. 

Emil Šuštar: Tovarišica predsednica! Vprašal bi le, v čem bi bila tako 
velika vsebinska neusklajenost med frontnimi deli Socialistične zveze, izražena v 
stališčih njenega izvršnega odbora? Namreč, po naši oceni smo bili glede vpra- 
šanj v zvezi s tem zakonom v celoti usklajeni. 

Predsednica Tina To ml j e : Hvala lepa. Mislim, da je šlo za nekatere 
razlike. Končno pa bo skupina delegatov ocenila celotno razpravo in proučila, 
kaj naj napiše v stališčih. Mislim pa, da gre za razlike, saj sta besedili v zvezi 
z višino nadomestila v obeh dokumentih različni. Pri včerajšnjem usklajevanju 
pa je tudi bila razlika med tem, ali naj se uvede nadomestilo še pri priprav- 
nikih ali ne. 

Besedo ima tovariš Miloš Prosenc. 

Miloš Prosenc: Strinjam se s temi opozorili. Vedeti je treba, da bo v 
tako zapleteni zakonodaji prišlo še do kakšne razlike med družbenopolitičnimi 
organizacijami tudi v fazi osnutka zakona in da tega ni treba dramatizirati. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa. Kdo še želi razpravljati? 
(Nihče.) 

Zaključujem razpravo in prosim skupino, da se sestane in oblikuje stališča. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na informacijo o pre- 
skrbljenosti tržišča s proizvodi široke potrošnje s posebnim poudarkom na 
osnovnih proizvodih vsakodnevne rabe v letu 1982. 

Informacijo je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Informacijo je 
obravnaval Odbor za družbenoekonomske odnose. Uvodno besedo smo že poslu- 
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šali na skupnem zasedanju. Predstavnik Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
je tovariš Avgust Metlika, pomočnik predsednika Republiškega komiteja za 
tržišče in splošne gospodarske zadeve. Zeli poročevalec Odbora za družbeno- 
ekonomske odnose tovariš Jože Marolt dopolniti poročilo? (Ne želi.) 

Začenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovarišica Majda Naglost. 

Majda Naglost: Tovarišice in tovariši! V zvezi z informacijo o pre- 
skrbljenosti tržišča lahko ugotavljamo, da je bila oskrba z osnovnimi proizvodi 
vsakodnevne rabe v letu 1981 mnogo boljša kot v prejšnjem letu. To je bila tudi 
osnovna ocena že v uvodni besedi. Nemotena preskrba prebivalstva prav gotovo 
pomeni pomembno sestavino življenjskega standarda, zato je prav, da pre- 
skrbljenosti tržišča dajemo tako pomemben poudarek in posebno pozornost tudi 
na tak način, kot jo dajemo danes. 

Informacija je ustrezna usmeritev v položaju, v katerem se nahajamo, hkra- 
ti pa daje tudi usmeritev družbenopolitičnim skupnostim, družbenopolitičnim 
organizacijam in organizacijam združenega dela. Ker je vsa preskrba odvisna 
od tržišča in tudi od tega, kako v proizvodnji z osnovnimi prehrambenimi pro- 
izvodi uspevamo pri uresničevanju rasti proizvodnje hrane, je zelo pomembno, 
da analiziramo tudi stanje v zvezi s tem, kako bomo uspeli dosegati 85% po- 
krivanje potreb v Sloveniji, kar smo zapisali v družbeni plan. Zato menim, da 
bi ob teh analizah bilo potrebno, dobro in tudi sočasno, ker gre za prvo fazo, 
saj je proizvodnja hrane vedno posledica dobre ali slabe oskrbljenosti tržišča, 
čeprav je bil danes že govor o tem, proučiti tudi, kakšna je oskrba z reproduk- 
cijskimi materiali za kmetijstvo in vključiti v analize tudi ustrezno analizo 
v zvezi s temi materiali. V javnih sredstvih informiranja je o tem napisano vse 
mogoče. Tako bi bilo prav, da to usmerimo na pravo pot in tudi s tako analizo 
dosežemo tisto, kar želimo. 

Ker pa nastopajo seveda številne težave pri zagotavljanju reprodukcijskih 
materialov, predvsem na tak način, da dajejo marsikje proizvajalci, ki potre- 
bujejo ta material, tudi devizna sredstva, je prav, da damo jasne usmeritve 
glede preskrbe domačega trga in pa seveda glede izvoza. To je bilo danes ome- 
njeno tudi v uvodni besedi, zlasti še v primeru preskrbe z mesom, saj vemo, 
da preskrba z mesom šepa in da ni zadovoljiva. V zvezi z oceno preskrbljenosti 
z mesom na tržišču moram reči, da je problem tudi v tem, da sedaj nastopajo 
v družbenopolitičnih skupnostih organizacije klavniške industrije in predvsem 
klavnice s posebnimi sporazumi, s katerimi naj bi se zagotavljalo plačevanje 
razlike med tržno priznanimi cenami in pa tistimi cenami, ki so dogovorjene. 
Predvsem gre pri tem za nabavo svinjskega mesa in za zagotavljanje preskrbe 
s svinjskim mesom. Gre za resna vprašanja, ki lahko povzročajo hude posledice. 
Vemo namreč, da sredstev ni. Proračuni tega ne morejo prevzemati, še manj pa 
trgovske oziroma distribucijske organizacije. Zato bodo nastale resne težave v 
zvezi z osnovno preskrbo s svinjskim mesom. 

Glede tega, kako je pomembno, da je potrošnik preskrbljen oziroma kako 
pride blago do samega potrošnika, mislim, da bi bilo treba nekaj reči tudi v 
zvezi z našo trgovino, ki jo kot potrošniki, kakorkoli jo že obravnavamo, seve- 
da zelo radi kritiziramo. Kljub temu pa se moramo zavedati, da so organizacije 
združenega dela, ki skrbijo za distribucijo, in tiste znotraj organizacij, ki so 
predvsem zadolžene za maloprodajo, v zelo nezavidljivem položaju, zlasti še 
tiste temeljne organizacije, ki skrbijo predvsem za prodajo živilskih proizvodov. 
Pogoji pridobivanja dohodka so se namreč iz leta v leto predvsem pri tej vr- 
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sti trgovine slabšali. Zamrznitev razlike v ceni oziroma delež, ki trgovini pri- 
pada, ima seveda za posledico ne le zaostajanje pri osebnih dohodkih, ampak 
tudi pri ustvarjanju sredstev za razširjeno reprodukcijo. Dohodek, ki se od- 
merja po družbenem dogovoru oziroma dohodek, ki se po družbenem dogovoru 
odmerja tudi za osebne dohodke, povzroča seveda zaostajanje osebnih do- 
hodkov v trgovini za preostalimi osebnimi dohodki v gospodarstvu, kar ima 
za posledico odhajanje kvalitetnih kadrov iz trgovine, hkrati pa tudi za po- 
sledico, da počasi dejansko postaja trgovski poklic ženski poklic. 

Prav gotovo so tudi še drugi vzroki, ki povzročajo pad dohodka, kot so 
na primer: zmanjševanje kupne moči, ki je normalna posledica padanja realnih 
osebnih dohodkov, preusmeritev potrošnikov na nakup cenejših artiklov z niž- 
jo razliko v ceni, pomanjkanje nekaterih vrst blaga, kar je zmanjšalo obseg 
celotnega prihodka, omejitve potrošniških kreditov in podobno. Neustvarjanje 
sredstev za razširjeno reprodukcijo ima seveda za posledico, da ni mogoče na- 
črtovati osnovne preskrbe v novih naseljih. Prav gotovo se lahko v novih na- 
seljih odrečemo blagovnici, seveda pa se ne moremo odrekati trgovinam z os- 
novnimi artikli, to je tistim, ki skrbijo za vsakodnevno preskrbo. 

Dogaja se tudi, da je opremljenost trgovin veliko zahtevnejša v smislu 
dražjih oziroma zahtevnejših investicij. Zadolženost se veča zaradi rasti cen in 
pa obvladovanja zalog, predvsem pri temeljnih organizacijah za maloprodajo, 
kar je seveda vezano tudi na obratna sredstva. Planirane kapacitete v sred- 
njeročnih planih za tržne rezerve, ki so zelo pomembne pri obvladovanju vsa- 
kodnevne preskrbe, se ne gradijo, ker seveda ni sredstev za osnovne investi- 
cije, ki so bile načrtovane, ob katerih so bile največkrat načrtovane tudi skla- 
diščne kapacitete za tržne rezerve. Velike so zahteve do trgovine v zvezi s pla- 
čevanjem z avansi, sovlaganji v proizvodnjo in predelavo in podobno. 

Vse to so problemi, ki povzročajo, da se slabše obvladuje preskrba zaradi 
tega, ker ni ustreznega dohodka. Normalno in ustrezno preskrbo, ki si jo že- 
limo, bi prav gotovo lažje obvladovali, če bi bila trgovina ustrezneje organi- 
zirana. Seveda pa pogojuje ustrezno organiziranost trgovine družbenoekonom- 
ski položaj, kateremu bi morali v teh analizah tudi posvetiti nekaj več pozor- 
nosti, in sicer v tem smislu, kako naprej. 

Na koncu naj povem še tole. Informacija daje zelo veliko poudarka tudi 
organiziranju samoupravnih interesnih skupnosti za preskrbo in hkrati navaja 
kot dober primer in daje za vzgled samoupravno interesno skupnost za pre- 
skrbo v Ljubljani. Prav bi bilo, da bi te dobre izkušnje prenesli tudi v preo- 
stale regije. Gre namreč za problem, da kljub temu, da obstaja interes, včasih 
teh izkušenj nekako nočemo prenašati. Čeprav se v drugih regijah čutijo po- 
trebe po samoupravnih interesnih skupnostih za preskrbo, le-teh nikakor ne 
ustanovijo. Prav bi bilo, da bi bile tudi te izkušnje prenesene, ker jih infor- 
macija tako izrecno poudarja kot dobre. Hvala lepa. 

Predsednica Tina T o m 1 j e : Hvala lepa, tovarišica Naglost. Kdo še želi 
razpravljati? (Nihče.) Ker nihče ne želi več razpravljati, vas prosim, tovariši 
delegati, za potrpljenje, ker bom prebrala dolg sklep o preskrbljenosti tržišča. 
Sklep je predložen v sprejem vsem zborom, in sicer: 

1. Družbenopolitični zbor sprejema informacijo o preskrbljenosti tržišča s 
proizvodi široke porabe, s posebnim poudarkom na osnovnih proizvodih vsako- 
dnevne rabe v letu 1982 in sprejema ugotovitve in sklepe Izvršnega sveta, 
predlagane v informaciji. 



67. seja 
635 

2. Informacija daje celovit pregled stanja in preskrbljenosti tržišča s pro- 
izvodi široke porabe ter tako omogoča ustrezno ravnanje nosilcev preskrbe in 
ukrepanje organov in organizacij, ki so odgovorni za stanje na tem področju. 

Pomembno vlogo in odgovornost za preskrbo imajo predvsem proizvajal- 
ne in trgovinske organizacije združenega dela, ki so nosilke preskrbe. Svojo 
vlogo morajo v celoti razviti in uveljaviti le prek vsestranskega sodelovanja z 
drugimi organi, ki imajo prav tako pomembne naloge pri preskrbi, kot so zla- 
sti: Samoupravna interesna skupnost SR Slovenije za ekonomske odnose s 
tujino, Gospodarska zbornica Slovenije z ustreznimi splošnimi združenji, orga- 
niziranimi splošnimi združenji, organizirani potrošniki — sveti potrošnikov in 
samoupravne interesne skupnosti za preskrbo. Zlasti je pomembno sodelova- 
nje organizacij združenega dela, ki so nosilke preskrbe z občinami, s katerimi 
morajo med drugim usklajevati bilance potreb živil in drugih pomembnejših 
izdelkov vsakdanje rabe in zagotavljati njihovo pokrivanje. 

Družbenopolitični zbor posebej poudarja tudi pomembnost nalog, ki jih 
morajo za zadovoljivo preskrbljenost tržišča s proizvodi široke potrošnje opra- 
viti sveti potrošnikov. V okviru krajevnih skupnosti, občin in mest bi bila 
nujna široka družbena akcija, ki naj spodbudi hitrejše ustanavljanje in uve- 
ljavljanje povezovanja potrošniških svetov pri reševanju konkretnih vprašanj 
pri preskrbi. V vseh večjih potrošniških središčih je potrebno proučiti tudi mož- 
nosti za čimprejšnje oblikovanje interesnih skupnosti za preskrbo, opredeliti 
njihove naloge in usmeritve, posebej še pri načrtovanju usklajevanja nalog 
in ukrepanj organizacij, ki so nosilke preskrbe. 

Prav tako je potrebno razvijati blagovne rezerve, ki imajo pomembno 
vlogo tudi pri zagotavljanju preskrbe. Te rezerve organizacij združenega dela 
v občinah, republikah in federaciji je potrebno krepiti in jih povezovati v 
enoten sistem, znotraj katerega bo mogoče hitro in med seboj usklajeno ukre- 
panje na tržišču. Tudi v sedanjih razmerah zoženih materialnih okvirov in ob 
dejstvu da sistem stalnih virov financiranja rezerv še ni rešen, je potrebno 
pospešeno iskati rešitve, da se bodo že v tem srednjeročnem obdobju postopno 
oblikovale rezerve, skladno z že sprejetimi programi. 

3. Zbor meni, da je glede na ugotovitve, ki izhajajo iz informacije in iz 
poročil delovnih teles, potrebno na vseh ravneh oceniti izvajanje sprejetih 
administrativnih ukrepov, zlasti z vidika, ali dejansko prispevajo k uresniče- 
vanju dogovorjene politike na področju preskrbe in ali dosegajo cilje, ki jih 
zasledujejo. Skladno s tem stališčem naj delegacija Skupščine SR Slovenije 
v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije sproži vprašanje ustre- 
znosti sedanjega sistema zagotavljanja deviz oziroma združevanja sredstev za 
uvoz nafte in učinkov sprejetih ukrepov glede prepovedi izvoza zdravil. 

4. V Samoupravni interesni skupnosti SR Slovenije za ekonomske odnose 
s tujino je potrebno pospešiti prizadevanja za sklenitev samoupravnega spo- 
razuma o združitvi deviznih sredstev za deficitarne proizvode široke potroš- 
nje, uvozniki teh proizvodov pa so dolžni ta sredstva uporabljati le skladno 
z namenom, za katerega so bila ta sredstva združena in tako zagotoviti nemo- 
teno in enakomerno preskrbo tržišča s temi proizvodi. 

Prav tako je samoupravna interesna skupnost SR Slovenije za ekonomske 
odnose s tujino kot udeleženka družbenega dogovora o ukrepih za preskrbo 
enotnega jugoslovanskega tržišča s proizvodi posebnega pomena za neposredno 
potrošnjo delovnih ljudi in občanov v letu 1981 dolžna skrbeti, da bodo v us- 
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kl aj enih planih ekonomskih odnosov s tujino vključene uvozne obveznosti, ki 
izhajajo iz tega dogovora za organizacije združenega dela v SR Sloveniji.' 

5. Za pravočasno in sprotno reševanje občasnih problemov na področju 
preskrbe je zelo pomembno tekoče spremljanje stanja preskrbe s posameznimi 
izdelki. Zato je potrebno, da organizacije združenega dela, upravni organi na 
ravni republike, zlasti pa upravni organi na ravni občin zagotavljajo način 
spremljanja in medsebojnega obveščanja o stanju preskrbljenosti s posamez- 
nimi izdelki. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj pripravi konkretne predloge 
za reševanje problemov, na katere opozarja Odbor Družbenopolitičnega zbora 
za družbenoekonomske odnose v poročilu in z ukrepi ekonomske politike za- 
gotovi, da bodo organizacije združenega dela, družbenopolitične skupnosti in 
drugi organi, ki so odgovorni za preskrbljenost tržišča s proizvodi široke pora- 
be, uresničevali svojo vlogo na področju preskrbe. Prav tako je treba še nadalje 
vztrajati pri samoupravnem reševanju problematike preskrbljenosti tržišča in 
doslednejšem izvrševanju dogovorjenih nalog. 

7. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj ob polletnih gibanjih tudi po- 
roča,^ kakšni so rezultati na področju preskrbe glede na sredstva, ki so bila 
združena z namenom, da bi spodbudili večjo proizvodnjo, ki je osnovni pogoj 
boljše preskrbljenosti. 

Slišali ste predlog tega sklepa. Ali ga kdo želi bistveno dopolniti? (Nih- 
če.) Gre za opozorila zborov posameznim subjektom na tem področju, ki bi- 
stveno posegajo v boljšo ali slabšo preskrbljenost tržišča s proizvodi, ki so 
nujni za dnevno zadovoljevanje potreb potrošnikov. 

Ce ni nobene pobude za spremembo predloga sklepa, prehajamo na glaso- 
vanje. Kdor je za predlog sklepa, ki sem ga prebrala, naj prosim dvigne roko' 
(Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlagani sklep 
k informaciji o preskrbljenosti tržišča s proizvodi široke porabe, s posebnim 
poudarkom na osnovnih proizvodih vsakodnevne rabe v letu 1982. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na predlog za iz- 
dajo zakona o spremembi zakona o postopku za ustanovitev, združitev oziro- 
ma spremembo območja občine ter o območjih občin s predlogom zakona. 

Predlog za izdajo zakona s predlogom zakona, je predložila Skupščina ob- 
čine Maribor. 

Obravnavala sta ga Odbor za družbenopolitični sistem in Zakonodaino- 
pravna komisija. 

Danes smo prejeli poročilo Zakonodajno-pravne komisije in mnenje Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije. 

Zeli predstavnik Skupščine občine Maribor besedo? (Ne.) Zeli besedo pred- 
stavnik Izvršnega sveta tovariš Jože Pacek? (Da.) Besedo ima tovariš Jože 
Pacek. 

c J.?že Pacek: Tovarišice in tovariši delegati, tovarišica predsednica' Skupščina občine Maribor je 23. februarja tega leta posredovala Zboru občin 
kot pristojnemu zboru te Skupščine predlog za spremembo zakona, ki je pred 
vami. Kot lahko ugotovite, gre le za spremembo v tem, da se v občino Mari- 
bor-Pesnica iz občine Maribor-Rotovž vključi krajevna skupnost, kot je na- 
vedena, to je »Mali Rošpoh«. 
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Občani na območju te katastrske občine so se na referendumu dne 12. 
decembra prejšnjega leta namreč odločili, da se po novem v krajevno skupnost 
Spodnja Kungota, ki je v občini Maribor-Pesnica, zaradi boljše geografske in 
siceršnje povezanosti vključi navedena krajevna skupnost. 

Ker se je Izvršni svet po poslovniku te Skupščine dolžan opredeliti do 
tega zakona, ki ga predlaga Skupščina občine Maribor, bi povedal še naslednje. 

1. Podpiramo hitri postopek, ker, kot veste, so že v nedeljo 14. marca tega 
leta volitve. Lahko vas obvestimo, kar smo preverili, da so občani v novi kra- 
jevni skupnosti Spodnja Kungota izvedli vse potrebne priprave za splošne 
delegatske volitve po novem predlaganem stanju. Zaradi tega je ta sprememba 
zakona tem bolj nujna. 

2. Menimo, da je tak zakon, kot je predlagan, tudi s formalnega, kar po- 
meni pravno-sistemskega vidika, povsem v redu. 

Predlagamo delegatom v tem zboru, da sprejmejo predlog zakona o spre- 
membi zakona o postopku za ustanovitev, združitev oziroma spremembo ob- 
močja občine ter o območjih občin v takem besedilu, kot je predlagan. Hvala. 

Predsednica Tina T o m 1 j e : Hvala lepa, tovariš Pacek. Besedo ima 
predsednik Odbora za družbenopolitični sistem, tovariš Ludvik Golob. 

Ludvik Golob: Odbor je danes zasedal in podpira predlog za spre- 
membo in dopolnitev tega zakona po postopku, kot je predlagan. 

Predsednica Tina T o m 1 j e : Hvala lepa, tovariš Golob. Zeli kdo raz- 
pravljati o predlogu zakona? (Ne želi.) 

Prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlog za izdajo zakona o spremem- 
bi zakona o postopku za ustanovitev, združitev oziroma spremembo območja 
občine ter o območjih občin s predlogom zakona, naj prosim dvigne roko! (Vsi 
delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog za iz- 
dajo zakona o spremembi zakona o postopku za ustanovitev, združitev oziroma 
spremembo območja občine ter o območjih občin s predlogom zakona. 

S tem je v Družbenopolitičnem zboru ta zakon sprejet v zadnji fazi za- 
konodajnega postopka. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na osnutek družbe- 
nega dogovora socialističnih republik in socialističnih avtonomnih pokrajin o 
skupnih .temeljih izobraževanja in izpopolnjevanja kadrov za delo na pod- 
ročju vzgoje in izobraževanja. 

Osnutek družbenega dogovora je predložila Medrepubliška pokrajinska 
komisija za reformo izobraževanja. 

Obravnavali pa sta ga skupina delegatov za spremljanje uresničevanja 
zakona o usmerjenem izobraževanju in Zakonodajno-pravna komisija. Danes 
smo prejeli njuni poročili. 

Predstavnica Izvršnega sveta je njegova članica tovarišica Majda Poljan- 
šek, ki je tudi predsednica Republiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje 
ter telesno kulturo. 

Besedo ima tovarišica Majda Poljanšek. 
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Majda Poljanšek: Naj omenim, kar si tovarišica predsednica po- 
zabila omeniti. Mislim, da bi kazalo opozoriti, da je mnenje Izvršnega sveta, 
ki je prav tako danes predloženo, v svojem vsebinskem delu skorajda istovetno 
poročilu, ki ga je izoblikovala skupina delegatov za spremljanje uresničevanja 
zakona o usmerjenem izobraževanju. Zato to mnćnje ne bi posebej razlagala. 

Predsednica Tina T o m 1 j e : Opravičujem se. Dejansko sta bili mnenje 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in poročilo Zakonodajno-pravne ko- 
misije dostavljeni danes, medtem ko je bilo poročilo skupine poslano že prej. 

Želi kdo razpravljati? (Nihče.) Ker ne želi nihče razpravljati, dajem zboru 
na glasovanje naslednji predlog sklepa v zvezi z osnutkom tega družbenega 
dogovora: 

1. Družbenopolitični zbor sprejema osnutek družbenega dogovora socia- 
lističnih avtonomnih pokrajin o skupnih temeljih izobraževanja in izpopolnje- 
vanja kadrov za delo na področju vzgoje in izobraževanja. 

2. Družbenopolitični zbor pooblašča Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, 
da v postopku oblikovanja predloga družbenega dogovora uveljavlja pripombe 
delovnih teles Skupščine SR Slovenije, ki so razvidne iz njihovih poročil, ter 
stališča Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 

3. Družbenopolitični zbor bo o pristopu k predlogu odgovora dokončno 
odločil po opravljenem usklajevanju stališč republik in avtonomnih pokrajin, 
danih k osnutku dogovora socialističnih republik in socialističnih avtonomnih 
pokrajin o skupnih temeljih izobraževanja in izpopolnjevanja kadrov za delt> 
na področju vzgoje in izobraževanja. 

Skratka, smo za sklenitev tega družbenega dogovora z enim pogojem, ki 
se nanaša na 10. člen. 

Kdor je za predlog tega sklepa, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvig- 
nejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel sklep k osnutku 
družbenega dogovora socialističnih republik in socialističnih avtonomnih po- 
krajin o skupnih temeljih izobraževanja in izpopolnjevanja kadrov za delo na 
področju vzgoje in izobraževanja. 

Vračamo se k obravnavi 3. točke dnevnega reda, to je k ures- 
ničevanju zakonov s področja kmetijstva. 

Besedo ima tovariš Jože Globačnik. 

Jože Globačnik: Tovarišice in tovariši! Dovolite mi, da vas najprej 
obvestim, da smo bili na seji skupine seznanjeni z vsebino razprave v pre- 
ostalih dveh zborih oziroma z delom razprave v Zboru združenega dela. V Zboru 
občin je bila razprava že končana. Ugotovili smo, da je celotna razprava, 
vključno tudi razprava na seji tega zbora, v osnovi potrdila vsebino predloga 
ugotovitev, priporočil in sklepov o uresničevanju zakonov s področja kmetij- 
stva in da v zborih ni bilo nobenih amandmajev k vsebini tega predloga. 

Prav tako vas obveščam, da sta preostala dva zbora sprejela vsebino pri- 
poročil hkrati s predlogi, ki jih je dal na začetku razprave poročevalec tovariš 
Geza Bačič. V razpravi so bili dani številni predlogi in mnenja o tem, kaj bi 
bilo treba v zvezi z 10. točko sklepov glede pobude za spremembe in dopol- 
nitve zakonov s področja kmetijstva še uvrstiti v ta akt. Menili smo, da ni 
treba navajati v tej točki posameznih konkretnih predlogov, kajti v njej zave- 
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zujemo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, da se opredeli do vseh konkret- 
nih predlogov, ki izhajajo iz poročil delovnih teles in iz razprav na sejah zbo- 
rov. 

Naj vas obvestim še o tem, da se na seji skupine nismo strinjali z dvema 
razpravama, ki sta bili usmerjeni v to, da bi bilo treba pri davčnem sistemu 
iti na katastrski dohodek in njegovo valorizacijo, ker smo menili, da so se 
zbori dejansko že v prvih dveh fazah razprav o zakonu o davkih občanov že 
opredelili do tega, na kakšen način in v kakšni smeri bi bilo treba sedanji 
davčni sistem izboljšati v tem smislu, kot smo o tem razpravljali danes, da ne 
bi to še posebej razlagal. Ena razprava o tem je bila v Zboru občin, druga pa 
v Zboru združenega dela. Skupina predlaga, da tega ne sprejmemo iz razlogov, 
ki izhajajo iz naše predhodne razprave. 

Menili pa smo, da bi pa vendarle zaradi večje jasnosti kazalo popraviti 
12. točko, in sicer v tem smislu, da bi se zadnji stavek 12. točke na 8. strani 
glasil: »V tem smislu je treba čimprej spremeniti metodologijo za ugotavljanje 
dohodkov obdelovalne zemlje ter jo prilagoditi tako, da bo mogoče ustvarjeni 
dohodek ugotavljati skladno z dejanskim delovnim prispevkom, z dejanskimi 
proizvodnimi možnostmi in ekonomskimi gibanji.« V zvezi s tem smo hoteli 
poudariti delovni prispevek. 

V nadaljevanju predlagamo naslednje besedilo namesto sedanjega: »Vse to 
bo zagotovilo, da bo davčna politika spodbujala k večji proizvodnji, usmerjala 
k združevanju in spoštovanju sprejetih obveznosti...« Hoteli smo pravzaprav 
odpraviti sedaj močno prisoten nesporazum o tem, da se ta inštrument uvaja 
zaradi tega, da bi se lahko nekdo znašel v položaju, ko se mu ne bo splačalo 
dobro delati oziroma dobro gospodariti. Hvala. 

Predsednica Tina T o ml je: Slišali ste spremembo in dopolnitev 12. 
točke predlaganih ugotovitev, priporočil in sklepov za izvajanje zakonov s 
področja kmetijstva s tem, da moramo upoštevati tudi to, kar je predlagal to- 
variš Geza Bačič v imenu skupine v uvodu k tej točki dnevnega reda. 

Zeli kdo razpravljati o spremembi 12. točke, ki jo je pravkar navedel to- 
variš Globačnik? (Ne.) Ker ne želi nihče, prehajamo na glasovanje. 

Kdor je za spremembo, ki jo predlaga medzborovska skupina delegatov 
k 12. točki predloga ugotovitev, priporočil in sklepov, naj prosim dvigne roko! 
(Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel spremembe in 
dopolnitve, ki jih je predlagal tovariš Globačnik v imenu medzborovske sku- 
pine delegatov k 12. točki. 

Dajem na glasovanje celoten predlog ugotovitev, priporočil in sklepov. 
Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo 

proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog ugoto- 

vitev, priporočil in sklepov za izvajanje zakonov s področja kmetijstva, skupaj 
s spremembami in dopolnitvami. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na volitve in ime- 
novanja. 

1. Predlog odloka o izvolitvi sodnice Višjega sodišča v Kopru. 
Predlog odloka je predložila Komisija za volitve, imenovanja in admini- 

strativne zadeve. Izvršni svet soglaša s predlogom odloka. 
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Zeli kdo razpravljati o predlogu odloka? (Ne želi.) Dajem predlog odloka 
na glasovanje. 

Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog odloka 
o izvolitvi sodnice Višjega sodišča v Kopru. 

S tem je bila v Družbenopolitičnem zboru izvoljena za sodnico Višjega 
sodišča v Kopru Jožica Velkaverh-Sušec, sodnica Temeljnega sodišča v Kopru, 
Enote v Piranu. 

2. Predlog odloka o razrešitvi sodnika Višjega sodišča v Ljubljani. 
Predlog je predložila Komisija za volitve, imenovanja in administrativne 

zadeve. Izvršni svet soglaša s predlogom odloka. Zeli kdo razpravljati o pred- 
logu odloka? (Ne želi.) Dajem predlog odloka na glasovanje. 

Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog odloka 
o razrešitvi sodnika Višjega sodišča v Ljubljani. 

S tem je bil v Družbenopolitičnem zboru razrešen Bogdan Salberger dolž- 
nosti sodnika Višjega sodišča v Ljubljani s 30. aprilom 1982. 

Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, to je na predloge in vpra- 
šanja delegatov. 

Ugotavljam, da ni nihče postavil delegatskega vprašanja. 
Počakali bomo še na skupino delegatov, ki nam bo predložila stališča k 

predlogu za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju 
in zavarovanju za primer brezposelnosti z osnutkom zakona. Ker je skupina 
že skoraj končala delo, vas prosim, da se ne bi oddaljevali iz dvorane. 

Vračamo se na 5. točko dnevnega reda, ker je skupina končala 
z delom. 

Besedo ima tovarišica Majda Gaspari. 

Majda Gaspari: Skupina predlaga zboru, naj sprejme naslednja 
stališča: 

1. Družbenopolitični zbor meni, da je osnovni cilj pri reševanju proble- 
matike zaposlovanja, da si mladi z delom zagotavljajo svojo socialno varnost. 
Pri tem bi bilo potrebno povečati odgovornost organizacij združenega dela, da 
v svojih načrtih Zaposlovanja predvidijo zaposlovanje pripravnikov in drugih 
mladih delavcev ter da dosledno uresničujejo samoupravne sporazume o za- 
poslovanju. Zato je treba pospešeno razvijati načrtno in usklajeno delovanje 
organizacij združenega dela v okviru skupnosti za zaposlovanje. Skupščine teh 
skupnosti in njihovi organi naj pripravijo dolgoročne akcijske programe za 
urejanje teh vprašanj, pri čemer je treba zagotoviti kvalitetne strokovne pod- 
lage za urejanje medsebojnih pravic in obveznosti. 

2. Družbenopolitični zbor v načelu podpira predlog predlagatelja, da se 
zagotovi socialna varnost v okviru skupnosti za zaposlovanje za vse priprav- 
nike, ki so uspešno končali pripravniško dobo, za primer brezposelnosti. 

3. Družbenopolitični zbor meni, da ne bi bilo potrebno spreminjati osnove 
za izračun najnižjega denarnega nadomestila za primer brezposelnosti. 



67. seja 641 

4. Predlagatelj naj pri sestavi predloga zakona najtesneje sodeluje z druž- 
benopolitičnimi organizacijami. 

5. Družbenopolitični zbor predlaga pristojnima zboroma, da sprejmeta 
predlog za izdajo zakona skupaj z osnutkom, upoštevajoč stališča Družbeno- 
političnega zbora. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa. Slišali ste predlog stališč k 
predlogu za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlova- 
nju in zavarovanju za primer brezposelnosti z osnutkom zakona. Ima kdo 
kakšno pripombo? (Nihče.) 

Dajem predlog stališč na glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne roko! 
(Vsi delegati dvighejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog stališč 
k predlogu za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlo- 
vanju in zavarovanju za primer brezposelnosti z osnutkom zakona. 

V skladu z določbami poslovnika Skupščine SR Slovenije bom sprejeta 
stališča poslala Zboru združenega dela, Zbasu občin, predlagatelju ter skup- 
ščini Skupnosti socialnega varstva Slovenije. 

S tem je tudi 5. točka dnevnega reda izčrpana in s tem celotni dnevni red 
današnje seje. Hvala. 

(Seja zbora je bila končana ob 14.35.) 
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(31. marca 1982* 

Predsedovala: Tina Tomlje, 
predsednica Družbenopolitičnega zbora 

Začetek seje ob 9.05. 

Predsednica Tina Tomlje: Pričenjam 68. sejo Družbenopolitičnega 
zbora Skupščine SR Slovenije. 

Za današnjo sejo so odsotnost opravičili naslednji tovariši: Vlado Beznik, 
Marko Bule, Vlado Janžič, Tone Krašovec in Zoran Polič. 

Z dopisom z dne 2. marca 1982 sem na podlagi 99. člena in v zvezi s prvim 
odstavkom 98. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije dnevni red današnje 
seje razširila s poročilom delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik 
in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije o poteku usklajevanja osnutka poslov- 
niika Zbora republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije. 

Predlagam, da zbor z glasovanjem odloči, ali bo dnevni red današnje seje 
razširil s poročilom delegacije. Kdor je za predlog, naj prosim dvigne roko! (Vsi 
delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno odločil, da bo dnevni 
red seje razširil s poročilom delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru re- 
publik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije o poteku usklajevanja osnutka 
poslovnika Zbora republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije. 

Predsedstvo Skupščine SR Slovenije predlaga, da se obravnava predlog po- 
slovnika o delu Skupščine SR Slovenije v neposredni vojni nevarnosti in v vojni 
na podlagi 309. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije po hitrem postopku. 

Predlagam, da zbor tudi o tem predlogu odloči z glasovanjem. Kdor je za 
to, da se poslovnik Skupščine SR Slovenije o delu v neposredni vojni nevarnosti 
in v vojni obravnava po hitrem postopku, naj prosim dvigne roko! (Vsi dele- 
gati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
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Ugotavljam, da se zbor strinja s predlogom predlagatelja, da se predlog 
poslovnika o delu Skupščine SR Slovenije v neposredni vojni nevarnosti in v 
vojni obravnava po hitrem postopku. 

Glede na to predlagam za današnjo sejo naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 67. seje zbora, 
2. predlog stališč za spremembo in dopolnjevanje planskih aktov SR Slo- 

venije za obdobje 1981—1985, 
3. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu državne 

uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih 
organih, 

4. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji 
in delovnem področju republiških upravnih organov in republiških organizacij 
ter samostojnih strokovnih služb Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, 

5. predlog odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o sestavi republiških 
komitejev, 

6. predlog zakona o uresničevanju posebnih pravic pripadnikov italijanske 
in madžarske narodnosti na področju vzgoje in izobraževanja. 

7. ocena o uresničevanju sklepov, stališč in priporočil Skupščine SR Slo- 
venije o nadaljnjem razvoju krajevnih skupnosti, 

8. predlog zakona o razširjeni reprodukciji in minulem delu, 
9. poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin 

Skupščine SFR Jugoslavije o poteku usklajevanja osnutka poslovnika Zbora re- 
publik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije, 

10. predlog poslovnika o delu Skupščine SR Slovenije v neposredni vojni 
nevarnosti in v vojni, 

11. volitve in imenovanja, 
12. predlogi in vprašanja delegatov. 
Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev dnevnega reda? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog dnevnega reda soglasno sprejet. 
Predsednik Zbora združenega dela in predsednica Zbora občin sta me z do- 

pisi obvestila, da sta zbora obravnavala predlog za izdajo zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti 
z osnutkom zakona in ga sprejela skladno s stališči našega zbora. Zbor zdru- 
ženega dela je obravnaval tudi predlog za izdajo zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o delovnih razmerjih z osnutkom zakona in ga sprejel v skladu 
s stališči našega zbora. 

V skladu z 2. členom poslovnika Družbenopolitičnega zbora predlagam, da 
zbor sprejme v zvezi s tem naslednji sklep: 

»Družbenopolitični zbor ugotavlja, da sta Zbor združenega dela in Zbor 
občin sprejela predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti z osnutkom zakona 
in da je Zbor združenega dela sprejel predlog za izdajo zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih z osnutkom zakona v skladu s sta- 
lišči, ki jih je Družbenopolitični zbor sprejel na podlagi 72. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije na seji 10. marca 1982.« 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor predlagani sklep soglasno sprejel. 
41* 
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Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev za- 
pisnika 67. seje zbora. 

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev zapisnika? (Ne.) Dajem 
osnutek zapisnika 67. seje zbora na glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne 
roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno odobril zapisnik 67. 
seje zbora. 

Prekinjam sejo Družbenopolitičnega zbora in vas vabim na skupno sejo 
vseh zborov Skupščine SR Slovenije, ki je sklicana ob 9.30 uri v veliki dvorani 
Skupščine SR Slovenije. 

Na dnevnem redu skupne seje vseh zborov Skupščine SR Slovenije je po- 
ročilo Predsedstva SR Slovenije. 

(Seja zbora je bila prekinjena ob 9.15 in se je nadaljevala ob 10.50.) 

Predsednica Tina Tomlje: Prehajamo na 2. točko dnevnega 
r ed a, to je na predlog stališč za spremembo in dopolnjevanje planskih aktov 
SR Slovenije za obdobje 1981—1985. 

Predlog stališč je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Obravna- 
vala sta ga Odbor za družbenoekonomske odnose Družbenopolitičnega zbora in 
Zakonodajno-pravna komisija. 

Predstavnik Izvršnega sveta pri tej točki dnevnega reda je tovariš Milivoj 
Samar, član Izvršnega sveta in predsednik Republiškega komiteja za družbeno 
planiranje. Želiš morda besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Milivoj Samar. 

Milivoj Samar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Gospodarska gibanja v zadnjih dveh letih potekajo v bistveno ostrejših 
gospodarskih razmerah, kot smo predvidevali ob pripravi planskih aktov. Struk- 
turne spremembe v svetovnem gospodarstvu vplivajo na nižjo stopnjo gospodar- 
ske rasti, kot je bila predvidena in to tako v gospodarstvih Vzhodne Evrope kot 
v večini razvitih zahodnih držav, zlasti pa še v državah v razvoju. Do tega 
prihaja še posebej zaradi zaostajanja pri uvajanju novega mednarodnega eko- 
nomskega reda. Rezultat teh razmer so tudi nižje stopnje gospodarske rasti 
v Jugoslaviji in v Sloveniji ter manjši obseg razpoložljivih sredstev za naložbe 
in za potrošnjo. Ob nižji ravni dohodka in nerazrešenih neusklajenostih pre- 
teklega razvoja se zaostrujejo odnosi v delitvi družbenega proizvoda in pri izva- 
janju nalog, sprejetih v srednjeročnih planskih aktih. 

Dogovarjanje o temeljih plana Jugoslavije je bilo izvedeno pod pritiskom 
rokov in zaključeno tako, da so nekatera vprašanja ostala odprta, druga pa 
so bila rešena le načelno. Konkretne rešitve problemov so bile prepuščene po- 
sameznim izvedbenim dokumentom, katerih priprava in usklajevanje sta izra- 
zito kasnila, delno tudi zaradi premajhne stopnje konkretnosti ob samem 
usklajevanju. 

Ocenjujemo, da družbeni plani in plani samoupravnih organizacij in skup- 
nosti v Sloveniji, ki smo jih sprejeli v preteklem letu, v veliki meri odražajo 
uskladitev različnih razvojnih interesov. Različna pa je stopnja konkretizacije 
teh usmeritev in nalog v planih temeljnih nosilcev razvoja. Predvsem je bilo 
v pripravi planskih aktov v premajhni meri izvedeno načelo sočasnosti plani- 
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ranja, kar se odraža v premajhni medsebojni usklajenosti planov različnih 
nosilcev planiranja. 

Predvideni razvoj se je v nezadostni meri usklajeval v proizvodnih in do- 
hodkovnih povezavah zlasti glede obsega in strukture proizvodnje, možnosti 
oskrbe, kadrov, ekonomskih odnosov s tujino ter naložb, njihove strukture in 
zagotavljanja sredstev za njihovo izvedbo. Izraziteje so se pokazale tudi ne- 
usklajenosti planskih usmeritev in nalog tam, kjer so bih plani še vedno preveč 
odraz želja, ali pa niso dosledno upoštevali skupno dogovorjenih usmeritev ozi- 
roma niso bili ustrezno izpeljani postopki dogovarjanja in sporazumevanja o na- 
logah in ukrepih za njihovo izvajanje. 

Od priprave in sprejema planskih aktov so se spremenili pogoji predvsem 
na področju ekonomskih odnosov s tujino. Zaostrila se je zunanja likvidnost 
države. Ne moremo več računati z nadaljnjim povečevanjem obsega zadolže- 
vanja in s takim načinom njegovega koriščenja, kot se je to predvidevalo ob 
pripravi planskih aktov. 

Tako kot v prvih dveh letih izvajanja plana bodo plačilno-bilančne raz- 
mere odločilno vplivale na pogoje in okvire za proizvodnjo, posredno pa tudi na 
ustvarjanje realnega dohodka in na posamezne oblike porabe. Zato je povečanje 
izvoza, zlasti na konvertibilno področje in zagotavljanje boljših neto deviznih 
učinkov pogoj in temeljna usmeritev nadaljnjega razvoja. 

Ob preverjanju in prilagajanju planskih aktov je potrebno upoštevati tudi 
spremenjene predpise o amortizaciji in revalorizaciji osnovnih sredstev. Po se- 
danjih ocenah se bodo sredstva amortizacije v združenem delu Slovenije v pov- 
prečju povečala za okoli 100 odstotkov. Približno polovica tega porasta je re- 
zultat inflacije, ki bi se v valorizacijskem koeficientu odražala v višji ovred- 
noteni vrednosti osnovnih sredstev tudi ob nespremenjenih predpisih na tem 
področju. Učinki povečanja amortizacije na dohodek bodo po posameznih pa- 
nogah, področjih in organizacijah združenega dela različni, kar je odvisno od 
strukture in starosti osnovnih sredstev. Različne bodo tudi možnosti za zago- 
tavljanje sredstev za njihovo pokritje, saj oblikovana sredstva akumulacije 
v delu organizacij združenega dela za to ne bodo zadoščala. Prenašanje na ta 
način povečanih stroškov enostavne reprodukcije na cene bi pomenilo močno 
spodbudo inflacijskim gibanjem. Da bi to preprečili, smo se že v resoluciji 
opredelili, da se povečanje amortizacije v načelu ne sme pokrivati s povečanjem 
cen. Rešitev bo treba iskati v prizadevanjih za postopno uveljavitev predpisov, 
zlasti na področjih gospodarske infrastrukture in družbenih dejavnsti ter v do- 
govarjanju v okviru povezav organizacij združenega dela o združevanju sred- 
stev akumulacije za skupno reševanje problema. Znatno višja sredstva amor- 
tizacije bodo pomenila vir sredstev za investicije, zato jih bomo morali vklju- 
čevati tudi v sporazumevanje o združevanju in usmerjanju sredstev za dogo- 
vorjene razvojne naloge. 

Tovarišice in tovariši delegati! V strokovnih krogih so se začele prve raz- 
prave o osnutku sprememb in dopolnitev dogovorov o temeljih družbenega 
plana Jugoslavije za obdobje 1981—1985. Omejujejo se predvsem na razprave 
o prioritetah, medtem ko razen načelnega soglasja, večinoma še ni pripravlje- 
nosti za spremembo že dogovorjenih pravic in obveznosti. V predloženih os- 
nutkih sprememb prevladuje linearno prilagajanje novim okvirom, premalo pa 
je pripravljenosti za selektiven pristop pri oženju prioritet. 

Ocenjujemo, da so v predložena gradiva v premajhni meri vgrajeni zaključ- 
ki Komisije za ekonomsko stabilizacijo pri zveznih družbenih svetih. Izhod iz 
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sedanjega položaja je namreč treba iskati predvsem v temeljiti spremembi od- 
nosa do izvoza, v vse večji navzočnosti na mednarodnem trgu in podrejanju 
merilom, ki jih taka usmeritev zahteva. V skladu s tem niso sprejemljive težnje, 
da so med temeljnimi usmeritvami tudi substitucija uvoza in da se ta praktično 
enači z izvozom. Ob tem se izgublja jasnost razvojne strategije v smeri vklju- 
čevanja v mednarodno delitev dela in omogoča nadaljevanje avtarkičnega 
razvoja. 

V okviru sprememb planskih dokumentov na ravni federacije bi morali 
poleg krčenja nalog in programov v okviru prioritet prilagoditi tudi naloge na 
drugih področjih. Zlasti bo treba doseči uskladitev splošne in skupne porabe 
z realnimi možnostmi in vztrajati na odpravi avtomatizmov v njihovem finan- 
ciranju. Pri spremembah in dopolnitvah dogovora o temeljih družbenega plana 
Jugoslavije bi morali preveriti tudi realnost nekaterih določil dogovora o po- 
litiki hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in pokrajine Ko- 
sovo ter dogovora o razvoju Jugoslovanske ljudske armade, saj je tudi ti pod- 
ročji potrebno uskladiti z realnimi možnostmi. 

Planski dokumenti v Sloveniji že vsebujejo številne prvine in usmeritve, 
ki prihajajo v ospredje ob dopolnjevanju in spreminjanju družbenega plana 
Jugoslavije. V procesu dograjevanja planov v Sloveniji je treba te usmeritve 
še jasneje poudariti, konkretizirati naloge na posameznih področjih ter opre- 
deliti nosilce in ukrepe za njihovo izvajanje. Pri tem je potrebno uresničevati 
vse tiste naloge, kjer je mogoče z večjimi napori in aktiviranjem kvalitetnih de- 
javnikov preseči že sicer zožene možnosti. To pomeni, da se ne smemo le 
pasivno prilagajati razmeram, ampak tudi opuščati nerealne želje. 

Ocenjevati manjši obseg realnih razpoložljivih sredstev v primerjavi s pred- 
videvanji družbenega plana je posledica nižje gospodarske rasti in visokega 
razvrednotenja sredstev v letih 1980 in 1981 ter za letos ocenjenih materialnih 
odnosov. Realna razpoložljiva sredstva za gospodarske investicije v osnovna 
sredstva bi se na teh osnovah po sedanjih ocenah znižala za več kot 10 odstotkov. 

Nujnost uresničevanja nalog na področju uvoza kmetijstva in živilstva ter 
zagotovitev najnujnejše surovinske osnove bo zahtevala bolj smotrno usme- 
ritev teh razpoložljivih sredstev za naložbe. Na podlagi predloženih programov 
organizacij združenega dela pripravljajo Gospodarska zbornica Slovenije, sploš- 
na združenja, banke, Samoupravna interesna skupnost za ekonomske odnose 
s tujino in Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlog programa izvozno 
usmerjenih naložb in tistih naložb, ki ustrezajo zaostrenim pogojem investiranja. 

Banke ocenjujejo, da bo v skladu s planskimi prizadevanji obseg sredstev 
za dolgoročne namene približno za četrtino nižji. Po prvih ocenah bi bilo potreb- 
no za naložbe za doseganje predvidene izvozne usmeritve v letih 1981—1985 
v Sloveniji nameniti okoli četrtino razpoložljivih naložbenih sredstev. V kme- 
tijstvu, gozdarstvu in obrti bi zadržali v dogovoru predviden obseg naložb, 
kar pomeni, da bi se povečala njihova udeležba v celotni strukturi. Ustrezno 
temu pa bi se morala zmanjšati sredstva za naložbe na drugih področjih. 

V okviru zmanjšanih bančnih sredstev bo ostal nespremenjen delež bančnih 
sredstev, ki bodo namenjena za gospodarsko infrastrukturo. Prav tako bo na te 
naložbe vplival tudi manjši obseg in ostrejši kriteriji za zadolževanje v tujini. 
Za financiranje gospodarske infrastrukture ta sredstva postajajo vse manj pri- 
merna zaradi problemov vračanja sorazmerno visokih obresti in tečajnih razlik. 
Po sedanjih strokovnih ocenah bo potrebno približno za tretjino zmanjšati ce- 
loten obseg naložb na področju gospodarske infrastrukture in opredeliti tiste 
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prioritete, ki ostajajo ključne tudi v zoženih materialnih okvirih. Uporabniki 
in izvajalci se morajo zato dogovoriti za prilagoditev razvojnih nalog dejanskim 
razmeram. To zahteva spremenjeno obnašanje uporabnikov pri koriščenju go- 
spodarske infrastrukture, kar pomeni manjši obseg porabe od počasnejše rasti 
proizvodnje in standarda, predvsem pa racionalnejšo uporabo teh sredstev. 
Izvajalske organizacije morajo poiskati možnosti cenejšega opravljanja storitev, 
predvsem pa opredeliti najnujnejše prioritete v razvojnih programih in njihovo 
bolj smotrno izvedbo. V samoupravnih interesnih skupnostih morajo realneje 
ovrednotiti razvojne programe. V sedaj veljavnih samoupravnih sporazumih 
so seznami dogovorjenih naložb zaradi podcenjevanja vrednosti programov 
mnogo širši od realnih okvirov. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije meni, da bo v okviru samoupravnih 
interesnih skupnosti materialne proizvodnje potrebno dati prednost razvoju 
energetike ob uporabi domačih virov, ob tem pa je potrebno izdelati tudi naj- 
nujnejši program elektroenergetike, ki bo upošteval zmanjšano stopnjo rasti 
porabe električne energije, na področju prometa pa dati prednost programom, 
ki bodo v železniškem gospodarstvu zagotavljali varnost prometa, odpravo 
ozkih grl in najnujnejši program modernizacije. V drugih infrastrukturnih de- 
javnostih bo dan poudarek rednemu vzdrževanju, njihova širitev pa bo iz- 
vedena le v okviru razpoložljivih sredstev, pri čemer bi imele prednost tiste 
naložbe, ki zagotavljajo devizni priliv. 

Z dopolnjevanjem planskih dokumentov samoupravnih interesnih skup- 
nosti družbenih dejavnosti bodo morali predvsem zagotoviti realnejše ocene 
dogovorjenih programov glede na njihov obseg in strukturo. S kvalitativnimi 
premiki v organizaciji in delovanju posameznih dejavnosti si bo potrebno pri- 
zadevati za ohranjanje obsega pravic in nujne ravni dejavnosti in obenem še 
nadalje iskati možnosti za zmanjševanje naložb in njihovo racionalnejšo izvedbo. 

Tovarišice in tovariši! V procesu sprememb in dopolnitev planskih aktov 
gre za nadaljnje prilagajanje razvojnih programov razpoložljivim sredstvom. 
Razpoložljiva sredstva bodo manjša, kar zahteva ob ustreznem rangiranju 
prioritetnih programov izvedbo najnujnejših in odložitev drugih programov 
oziroma s prilagajanjem standardov omejeno oziroma racionalnejšo izvedbo 
programov. Težišče prilagajanja bi moralo biti v delegatskih skupščinah samo- 
upravnih interesnih skupnosti oziroma v delavskih svetih. Izhodišče pri pre- 
sojanju okvirov in nalog bi moral biti bruto dohodek oziroma družbeni pro- 
izvod. Pri tem bi morali upoštevati osnovne premike na področju cen in spre- 
menjeni obseg ter pomen amortizacijskih sredstev. Na ta način bi v številnih 
primerih lahko poenostavili postopek in prilagodili planske akte v smislu kon- 
tinuiranega planiranja. Da bi zagotovili vsebinsko razpravo o vseh prilago- 
ditvah, morajo samoupravne interesne skupnosti materialne proizvodnje in 
družbenih dejavnosti skupaj posredovati spremembe in dopolnitve njihovih 
planskih aktov organizacijam združenega dela v obravnavo in sprejem. 

Stališča, ki jih danes obravnavate in sprejemate, so predlagana kot enotna 
izhodišča in usmeritve za dograjevanje in usklajevanje planskih dokumentov 
v Sloveniji. Pripravljena so na osnovi analize in dokumentacijskih osnov Za- 
voda SR Slovenije za družbeno planiranje, ki se dopolnjujejo z novejšimi po- 
datki in rezultati dosedanjega usklajevanja med posameznimi nosilci plani- 
ranja. V pripravi so novi izračuni razpoložljivih sredstev, ki bodo služili kot 
okvir za pripravo osnutka sprememb in dopolnitev dogovora o temeljih plana. 
Udeleženci dogovora so že pričeli z aktivnostjo za dograjevanje in usklajevanje 
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planskih nalog. V občinah in v posebnih družbenopolitičnih skupnostih pri- 
pravljajo anlize spremenjenih pogojev in potrebnih uskladitev planskih aktov. 
Na tej osnovi bo večina občin še v mesecu aprilu sprejela tudi svoja stališča 
za spremembo in dopolnjevanje planskih aktov v okviru občin. 

Tovarišice in tovariši! Z dograjevanjem planskih dokumentov moramo 
doseči v duhu kontinuiranega planiranja njihovo prilagajanje zaostrenim raz- 
meram ter večjo stopnjo njihove medsebojne usklajenosti in konkretizacije do- 
govorjenih obveznosti. Na ta način bomo utrjevali sistem samoupravnega druž- 
benega planiranja in ustvarjali osnove za reševanje materialnih problemov po 
samoupravni poti. Na teh osnovah bi morali tudi zagotoviti učinkovitejšo izrabo 
kadrovskih, naravnih in drugih materialnih možnosti ter doseči dinamionejšo 
gospodarsko rast, ki bi omogočala večje in boljše razreševanje materialnih ne- 
usklajenosti dosedanjega razvoja. 

Razprave v delovnih telesih Skupščine so potrdile usmeritve predlaganih 
stališč, zato v imenu Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije predlagam, da 
jih danes sprejmete. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Samar. Zeli poročevalka 
Odbora za družbenoekonomske odnose razpravljati? (Ne želi.) Zeli poroče- 
valec Zakonodajno-pravne komisije razpravljati? (Ne želi.) 

Začenjam razpravo. Tudi v Socialistični zvezi smo razpravljali o predlogu 
stališč o spremembah srednjeročnih načrtov, in sicer v Svetu za družbeno- 
ekonomske odnose. Tovariš Miloš Prosenc me je seznanil, da so v zvezi s tem 
oblikovali sklepe, vendar jih niso predložili zboru, ker se bodo še kasneje 
vključevali v oblikovanje teh planskih aktov. Sklepi in tudi razprava na seji 
Sveta za družbenoekonomske odnose podpirajo usmeritve, ki jih je predlagal 
Izvršni svet. 

Zeli še kdo razpravljati? (Nihče.) Zaključujem razpravo in dajem na gla- 
sovanje predlog stališč za spremembo in dopolnjevanje planskih aktov v SR 
Sloveniji za obdobje 1981—1985. 

Kdor je za stališča, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) ■ 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog stališč 
za spremembo in dopolnjevanje planskih aktov v SR Sloveniji za obdobje 
1981-1985. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem 
svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih. 

Predlog zakona je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Obrav- 
navali so ga Odbor za družbenopolitični sistem, Zakonodajno-pravna komisija 
in komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve. 

Danes smo prejeli amandma Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k 
5. členu predloga zakona in dodatno poročilo Zakonodajno-pravne komisije. 

Predstavnik predlagatelja je tovariš Jože Pacek, član Izvršnega sveta in 
republiški sekretar za pravosodje, upravo in proračun. Želiš morda razprav- 
ljati? (Da.) Prosim, besedo ima tovariš Jože Pacek. 

Jože Pacek: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Dovolite, da obrazložim 3., 4. in 5. točko dnevnega reda, to so spremembe in 



649 
68. seja     _J —  

dopolnitve sistemskega zakona o državni upravi, organizacijskega zakona in 
odloka o sestavi republiških komitejev kot kolektivnih upravnih organov. 

Danes ste prejeli še prečiščeno besedilo odloka, iz katerega so spremem 
jasno vidne. Kar je napisano z velikimi črkami je novo, drugo prvotno 
besedilo odloka. S tem je uresničena zahteva Odbora za druzbenopolit c 
sistem vašega zbora. v  

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu drza 
uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravni 
organih je usklajen s stališči, mnenji in predlogi, ki so bili izrazeni v razpravah 
o predlogu za izdajo zakona z osnutkom, o katerih je ta zbor razpravljal 

predlogu zakona so v skladu s stališči zborov Skupščine nekatere do- 
ločbe, ki so bile v osnutku opuščene, druge pa preoblikovane v skladu s pri- 
pombami in predlogi iz razprav. „„.„„j 

V zvezii z določbami, ki pomenijo uskladitev zakona z ustavnimi aman 
maii smo v Izvršnem svetu v celoti upoštevali pripombo, da v zakonu m po- 
trebno posebej urejati osebne odgovornosti članov komitejev, ker je njihova 
odgovornost za delo in odločitve komiteja že neposredno opredeljena v ustav- 
nih amandmajih in v obeh sistemskih zakonih o državni upravi v republiškem 
in zveznem, ki urejata odgovornost upravnih organov, torej tudi komitejev 
kot kolegijskih upravnih organov. 

Druge določbe, ki so izpeljane iz ustavnih amandmajev, se glede na osnutek 
niso bistveno spremenile. Predlagatelj je še posebej pozorno in vsestransko 
proučil predloge, naj bi zakon ne določal omejitve pri novem imenovanju 
predstojnikov zavodov, uprav, inšpektoratov m upravnih orgamzaaj njihovih 
namestnikov in meni, da teh predlogov m mogoče sprejeti. J^ predlogov 
nista dala ne Odbor za družbenopolitični sistem niti zbor, vendar jih moram 
omeniti, ker so o njih v Skupščini precej razpravljali. Menimo aa so pred- 
stojniki vseh upravnih organov in upravnih organizacij tudi na občinski ravni 
ne glede na organizacijsko obliko, vrsto oziroma naravo nalog organa ali orga- 
nizacije po zveznem zakonu o temeljih sistema državne uprave po položaju 
funkcionarji, zato imajo enake pravice, dolžnosti m odgovornosti. S svojim de- 
lovanjem in odločitvami oziroma akti, ki juh izdajajo, bistveno vplivajo na 
uresničevanje pravic, obveznosti in pravnih interesov delovnih ^ ^ °bca~ 
nov ter samoupravnih organizacij in skupnosti. Za svoje delo in za delo organa, 
ki ga vodijo, so kot nosilci družbenih funkcij osebno odgovorni Skupščini m nje- 
nemu Izvršnemu svetu. Ta ureditev je enaka za funkcionarje, ki vodijo upravne 
organe na občinski, republiški in zvezni ravni. Zato v zakonu ni mogoče dru- 
gače urejati ponovnega imenovanja za funkcionarje, ki vodijo posamezne vrs e 
občinskih upravnih organov ali organizacij. Glede na kadrovske razmere v ne- 
katerih občinah pa je potrebno spodbujati medobčinsko povezovanje upravnih 
organizacij in upravnih organov, kar bo prispevalo k večji učinkovitosti nji- 

O tem govorim zato, ker so bili izraženi predlogi, naj za nekatere načelnike 
občinskih upravnih organov ta sistem ne bi veljal. 

Ne glede na pomisleke o potrebnosti drugih sprememb zakona, ki presegajo 
uskladitev zakona z ustavnimi amandmaji, v Izvršnem svetu menimo, a se 
ie že na podlagi dosedanjih ugotovitev mogoče opredeliti za tiste spremembe 
oziroma dopolnitve zakona, ki lahko prispevajo k racionalnejši organizaciji m 
delu upravnih organov. Zato so v predlogu zakona nekatere spremembe m do- 
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polnitve enake kot v osnutku, in sicer tiste, h katerim v razpravah ni bilo 
pripomb in so bile v razpravah v Skupščini, v Socialistični zvezi, sindikatih in 
drugod vsebinsko podprte. 

Potrebno je opozoriti, da je poleg nekaterih drugih določb osnutka opu- 
ščena tudi variantna določba, ki se je nanašala na oblikovanje ene delovne skup- 
nosti za vec upravnih organov, kar ni v skladu z zveznim zakonom. Na to nas 
je se posebej opozorila Zakonodajno-pravna komisija Skupščine. Ta določba se 
nanaša na 140 člen zveznega zakona. Izvršni svet pa je glede da vsebinsko 
usmeritev m potrebnost take ureditve upravnih organov dal pobudo za ustrezno 

Skupščine0 ZV6Znega zakona' Pri čemer se je oprl tudi na razprave v zborih 
Določbe 3., 5. in 10. člena predloga zakona, ki se nanašajo na organizacijo 

upravnih organov na ravni občine, so v skladu s pripombami iz razprav pre- 

vP^hrtne ?' ostajaj° v okviru načel ustave; kajti ustava pravi, da sme republika z zakonom urejati samo temeljna načela za organizacijo upravnih 
organov na ravni občine. Bolj določno pa so poudarjeni elementi, ki jih ie 
potrebno upoštevati pri ustanavljanju upravnih organov. 

K 5. členu predlaga Izvršni svet tudi amandma, ki ustrezneje odraža na- 
men te zakonske določbe in poudarja, da gre za bolj smotrno opravljanje stro- 
kovnega dela na posameznem področju, ne pa le za razmejitev nalog med 
upravnim organom m strokovno službo samoupravne interesne skupnosti. 

zvršni svet se tudi strinja z redakcijskim amandmajem k 4. členu predloga 
zakona, ki ga daje Zakonodajno-pravna komisija. 

O zakonu o organizaciji in delovnem področju republiških upravnih orga- 
nov bi rad povedal naslednje. V skladu s pripombami iz razprav so ustrezneje 
opredeljena delovna področja Republiškega komiteja za informiranje, Repub- 
liškega komiteja za turizem in gostinstvo in Republiške uprave za družbene 
prihodke. 

Za področje republiškega proračuna se je predlagatelj odločil za variantno 
rešitev iz osnutka zakona. Te naloge se po predlogu organizacijskega odbora 
vključujejo v delovno področje Republiškega sekretariata za finance in so ne- 
posredno povedane z nalogami, ki se nanašajo na sistem splošne porabe s tem 
pa tudi na vire za financiranje splošnih družbenih potreb v družbenopolitičnih 
skupnosti, od občine prek republik in pokrajin do federacije. Pri tem bo mo- 
goče tudi racionalneje razporediti delo in bolje izkoristiti strokovne kadre. Ne 
glede na to pa ima Republiški sekretariat za pravosodje in upravo še vedno 
naloge pri oblikovanju podlag za določanje obsega sredstev, ki so potrebna 
za smotrno in učinkovito delo upravnih in pravosodnih organov in elementov 
za vrednotenje njihovih letnih programov dela. O tem govorim posebej zato 
ker je bila o tem vprašanju širša razprava na seji Odbora za družbenopolitični' 
sistem tega zbora ob obravnavi osnutka zakona. Po spremenjenih prehodnih 
m končnih določbah se začetek dela novih upravnih organov in prenehanje 
odpravljenih časovno sklada z izvolitvijo novega Izvršnega sveta in imenova- 
njem funkcionarjev, ki bodo vodili republiške upravne organe. To bo 7. maja 
kar smo prebrali tudi v časopisju. V prehodnem obdobju do 30. junija letos pa 
bodo morali republiški upravni organi, na katere se nanašajo spremembe za- 
kona, uskladiti svoje akte o notranji organizaciji in sistemizaciji del in nalog 
s predlagano zakonsko ureditvijo. 

Izvršni svet, upoštevajoč vse razprave in predloge, meni, da bo s predla- 
gano organizacijo lahko zagotovil opravljanje vseh funkcij republiških upravnih 
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organov ter uresničevanje svoje odgovornosti Skupščini za izvajanje politike in 
izvrševanja zakonov ter stanje na vseh področjih družbenega življenja. 

Predlagane spremembe odloka o sestavi republiških komitejev so posle- 
dica sprememb v organizaciji republiških upravnih organov. Odlok določa se- 
stavo petih novih republiških komitejev, spreminja pa se tudi sestava večine 
drugih komitejev zaradi vključevanja novih republiških upravnih organov. 
Hkrati so na podlagi izkušenj iz dosedanjega dela predlagane še nekatere druge 
spremembe za bolj smotrno medsebojno povezovanje republiških komitejev. Te 
spremembe in dopolnitve odloka temeljijo na istih izhodiščih glede udeležbe 
posameznih organov, organizacij in skupnosti kot sedanji odlok. Zato so v se- 
stavo komitejev vključeni le tisti dejavniki, katerih sodelovanje v delu posamez- 
nega komiteja je trajno potrebno, vsi drugi organi, organizacije in skupnosti pa 
bodo glede na zadeve, ki jih bo obravnaval komite, povabljeni k sodelovanju. To 
velja tudi za družbenopolitične ogranizacije, ki jih po našem trdnem prepri- 
čanju ni mogoče vključevati v članstvo komitejev in v odločanje o upravnih 
zadevah, saj bi jih to omejevalo v njihovi vlogi, ki jo imajo po ustavi. V skladu 
s 4. členom odloka, ki ni spremenjen, je mogoče stalno zagotoviti njihovo pri- 
sotnost in izražanje njihovih interesov v kolektivnem organu uprave na ravni 
republike. 

V skladu s predlogom Odbora za družbenopolitični sistem Družbenopolitič- 
nega zbora je bil v okviru SZDL dosežen dogovor, da se tudi Zveza združenj 
borcev NOV, ki je neposredno izrazila tak interes, neposredno ne vključi v se- 
stavo Republiškega komiteja za borce in vojaške invalide. Izvršni svet bo 
imenoval v ta republiški komite tri člane na predlog Zveze združenj borcev 
NOV. 

Predlagani amandmaji, ki jih imate pred seboj, izhajajo iz pobud, danih 
v razpravah v delovnih telesih Skupščine in zborov ter upoštevajo predloge 
Gospodarske zbornice Slovenije. V skladu z amandmaji naj bi bila Gospodarska 
zbornica Slovenije dodatno vključena še v Republiški komite za energetiko, 
Republiški komite za industrijo in gradbeništvo ter v Republiški komite za turi- 
zem in gostinstvo, Splošno združenje kinematografije pa v Republiški komite 
za kulturo. Amandmaji zagotavljajo tudi večjo udeležbo znanstvenih oziroma 
visokošolskih raziskovalnih organizacij v posameznih republiških komitejih. 

Do dne, ko morajo začeti z delom novi republiški komiteji, bo izpeljan tudi 
postopek imenovanja članov komitejev. Kajti osebno jih imenuje Izvršni svet 
s svojim sklepom, ko dobi predloge na podlagi odloka, o katerem pravkar 
govorimo. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga, da sprejmete predlog zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu državne uprave s predlaganimi 
amandmaji, predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji 
in delovnem področju republiških upravnih organov in tudi predlog odloka o 
spremembah in dopolnitvah odloka o sestavi republiških komitejev s predlaga- 
nimi amandmaji. Hvala lepa. 

Predsednica T i n a T o m 1 j e : Hvala lepa, tovariš Pacek. Poročevalec Od- 
bora za družbenopolitični sistem tovariš Vili Vindiš, boste dopolnili pisno po- 
ročilo? (Ne.) Predstavniki Zakonodajno-pravne komisije in Komisije za volitve, 
imenovanja in administrativne zadeve, želite razpravljati? (Ne.) 
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Začenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? (Nihče.) Ce nihče ne želi raz- 
pravljati o predlogu zakona, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje 
Najprej bomo glasovali o amandmaju, ki ga je predložil Izvršni svet k 5. členu. 

Dajem na glasovanje amandma Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
k 5. členu predloga zakona. Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel amaindma Izvršnega sveta Skuri- 
scme SR Slovenije k 5. členu. 

Glasovali bomo še o redakcijskem amandmaju Zakonodajno-pravne komi- 
sije, in sicer, da se besedilo 4. člena črta. Kdor je za amandma Zakonodajno- 
pravne komisije, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel redakcijski amandma Zakonodajno- 
pravne komisije k 4. členu. 

Na glasovanje dajem predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o re- 
publiških upravnih organih v celoti. 

Kdor je za predlog zakona, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem 
svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in delovnem področju re- 
publiških upravnih organov in republiških organizacij ter samostojnih stro- 
kovnih služb Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 

Predlog zakona je predložil Izvršni svet. Obravnavali so ga Odbor za druž- 
benopolitični sistem, Zakonodajno-pravna komisija in Komisija za volitve, ime- 
novanja in administrativne zadeve. 

Uvodno besedo smo poslušali pri 3. točki dnevnega reda, ki jo je podal član 
Izvršnega sveta in republiški sekretar za pravosodje, upravo in proračun tova- 
riš Jože Pacek. 

Želi poročevalec Odbora za družbenopolitični sistem tovariš Vili Vindiš 
razpravljati? (Ne.) Želita predstavnika Zakonodajno-pravne komisije in Komi- 
sije za ^volitve, imenovanja in administrativne zadeve razpravljati? (Ne želita.) 

Začenjam razpravo. Zeli kdo razpravo? (Nihče.) Če ne želi nihče razprav- 
ljati, prehajamo na glasovanje. 

Dajem predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji 
in delovnem področju republiških upravnih organov in republiških organizacij 
ter samostojnih strokovnih služb Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije na 
glasovanje. Kdor je za predlog zakona, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in delovnem področju re- 
publiških upravnih organov in republiških organizacij ter samostojnih strokov- 
nih služb Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o spremembi in dopolnitvi odloka o sestavi republiških komitejev. 
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Predlog odloka je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Obravna- 
vali so ga Odbor za družbenopolitični sistem, Zakonodajno-pravna komisija in 
Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve. Danes smo prejeli 
amandma Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, pripombe Planinske zveze 
Slovenije, pripombe Fakultete za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, pri- 
pombe Republiškega odbora Zveze združenj borcev NOV Slovenije in prečiščeno 
besedilo predloga odloka. Uvodno besedo smo že poslušali, podal jo je tovariš 
Jože Pacek, predstavnik predlagatelja. 

Zeli poročevalec Odbora za družbenopolitični sistem razpravljati? (Ne želi.) 
Predstavnika komisij, želita razpravljati? (Ne želita.) 

Začenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? (Nihče.) Če ne želi nihče raz- 
pravljati, prehajamo na glasovanje. 

Na glasovanje dajem amandmaje Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
k 7., 8., 10., 11. in k 14. členu. Kdor je za amandmaje Izvršnega sveta, naj 
prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor sprejel amandmaje Izvršnega 
sveta k 7., 8., 10., 11. in k 14. členu predloga odloka. 

Dajem na glasovanje predlog odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o se- 
stavi republiških komitejev v celoti. Kdar je za predlog odloka, naj prosim 
dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog odloka 
o spremembi in dopolnitvi odloka o sestavi republiških komitejev. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o uresničevanju posebnih pravic pripadnikov italijanske in madžarske narod- 
nosti na področju vzgoje in izobraževanja. 

Predlog zakona je predložil v obravnavo Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije. Obravnavali so ga Odbor za družbenopolitični sistem, Zakonodajno- 
pravna komisija in Komisija za narodnosti. Predstavnik predlagatelja k tej 
točki je tovarišica Majda Poljanšek, članica Izvršnega sveta in predsednica Re- 
publiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo. 

Besedo ima tovarišica Majda Poljanšek. Prosim! 

Majda Poljanšek: Tovarišice in tovariši delegati! Vzgoja in izobra- 
ževanje za pripadnike italijanske iin madžarske narodnosti sta del enotnega 
vzgojno-izobraževalnega sistema, zato poteka vzgojno izobraževalno delo v 
izobraževalnih organizacijah za pripadnike narodnosti po zakonih, ki urejajo 
posamezna področja vzgoje in izobraževanja od predšolske vzgoje do usmerje- 
nega izobraževanja. Predlog zakona, ki ga boste obravnavali in sprejemali danes, 
bo urejal tista specifična vprašanja vzgoje in izobraževanja za pripadnike itali- 
janske in madžarske narodnosti, ki pomeniejo uresničevanje posebnih pravic 
obeh narodnosti, ki jima jih zagotavlja ustava. Posebne pravice obeh narod- 
nosti na področju vzgoje in izobraževanja se kažejo v dodatnih specifičnih smot- 
rih in nalogah izobraževalnih organizacij, specifičnih organizacijskih oblikah, 
v posebnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati delavci v teh organizacijah in 
posebnih pogojih, pod katerimi republika Slovenija zagotavlja materialne po- 
goje za delo teh organizacij. 



654 Družbenopolitični zbor 

Določbe, ki jih prinaša predlog zakona, so rezultat skoraj dveletnih inten- 
zivnih razprav in usklajevanj v samoupravnih interesnih skupnostih za pro- 
sveto in kulturo obeh narodnosti v občinah na narodnostno mešanih območjih, 
organih Socialistične zveze in v Skupščini SR Slovenije ter pomenijo tudi od- 
govornost večinskega naroda, da pripadnikom obeh narodnosti zagotovi pogoje 
za nemoten razvoj vzgoje in izobraževanja in s tem pogoje za njihov enako- 
pravni razvoj v okviru naše samoupravne skupnosti. Sožitje pripadnikov sloven- 
skega naroda in italijanske ter madžarske narodnosti na narodnostno mešanih 
območjih je mogoče doseči le z razvijanjem dvojezičnega sporazumevanja in 
spoznavanja posebnosti v nacionalnem in kulturnem razvoju slovenskega naroda 
in obeh narodnosti. 

Dvojezičnosti in sporazumevanja ni mogoče doseči le z vzgojo in izobraže- 
vanjem pripadnikov narodnosti, ampak z aktivnim sodelovanjem večinskega 
naroda. Zato zakona o uresničevanju posebnih pravic italijanske in madžarske 
narodnosti na področju vzgoje in izobraževanja ni mogoče obravnavati izoli- 
rano, le kot zakona za pripadnike narodnosti, ampak ga moramo obravnavati 
povezano z drugimi sistemskimi zakoni s področja vzgoje in izobraževanja, ki 
zavezujejo pripadnike slovenskega naroda na narodnostno mešanih območjih, 
da se seznanijo z jezikom in kulturo obeh narodnosti in s tem ustvarjajo pogoje 
za uveljavljanje dvojezičnosti. 

V skladu z zgodovinskimi okoliščinami smo na narodnostno mešanih ob- 
močjih razvili dve organizacijski obliki. V občinah Lendava in Murska Sobota 
že več kot 20 let razvijamo dvojezično predšolsko vzgojo in osnovno šolo, v 
letošnjem letu pa je začela delovati tudi prva dvojezična srednja šola. V obalnih 
občinah Izola, Koper in Piran pa smo poleg izobraževalnih organizacij za pri- 
padnike narodnosti razvili obveznost, da se učenci v slovenskih vzgo j no-var- 
stvenih organizacijah, osnovnih in srednjih šolah v okviru obveznega pro- 
grama seznanijo tudi z italijanskim jezikom, si pridobivajo temeljna znanja 
o zgodovini in kulturi italijanske narodnosti in si tako ustvarjajo podlago za 
dvojezično sporazumevanje. 

Tovarišice in tovariši delegati! Zakon, ki ga danes sprejemate, pomeni samo 
pravni okvir za uresničitev zastavljenega cilja, življenje pa mu bo dala šele 
volja in pripravljenost delovnih ljudi in občanov na narodnostno mešanih ob- 
močjih, da zakonske norme uveljavijo v medsebojnih odnosih na vseh po- 
dročjih družbenega življenja in znova potrdijo svojo pripravljenost, da rešitve, 
ki smo si jih zapisali v ustavi, v celoti uveljavljamo tudi v vsakdanjem živ- 
ljenju. Hvala lepa. 

Predsednica Tina T o m 1 j e : Hvala lepa. Zeli poročevalka Odbora za 
družbenopolitični sistem tovarišica Teodora Krpan razpravljati? (Ne želi.) Zeli 
predstavnik Zakonodajno-pravne komisije razpravljati? (Ne želi.) Zeli pred- 
stavnik Komisije za narodnosti razpravljati? (Ne želi.) 

Začenjamo razpravo. Kdo želi razpravljati? (Nihče.) Če ni razprave o pred- 
logu zakona, prehajamo na glasovanje. 

Na glasovanje dajem predlog zakona o uresničevanju posebnih pravic pri- 
padnikov italijanske in madžarske narodnosti na področju vzgoje in izobra- 
ževanja. 

Kdor je za predlog zakona, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
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Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor sprejel predlog zakona o uresni- 
čevanju posebnih pravic pripadnikov italijanske in madžarske narodnosti na 
področju vzgoje in izobraževanja. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na oceno o uresni- 
čevanju sklepov, stališč in priporočil Skupščine SR Slovenije o nadaljnjem 
razvoju krajevnih Skupnosti. 

Oceno je predložil Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem Zbora 
občin Skupščine SR Slovenije, obravnaval pa jo je Odbor za družbenopolitični 
sistem našega zbora. Danes smo prejeli tudi mnenje Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije. Med nami je tovariš Mitja Horvat, predsednik Odbora za druž- 
benopolitični in komunalni sistem Zbora občin, ki mu dajem besedo. 

Mitja Horvat: Tovarišice in tovariši delegati! Ustava iz leta 1974 je 
krajevno skupnost opredelila kot temeljno samoupravno skupnost, v kateri 
delovni ljudje in občani uresničujejo in zadovoljujejo določene skupne potrebe 
in interese. Izhajajoč iz take opredelitve in pomena krajevne skupnostj, je 
spremljanje ustavne zasnove krajevne skupnosti trajna naloga Skupščine SR 
Slovenije. 

Skupščina prejšnjega sklica je že leta 1975 sprejela stališča, priporočila 
in sklepe o nadaljnjem samoupravnem razvoju krajevnih skupnosti, uresniče- 
vanje le-teh je ocenila leta 1976 in jih je leta 1977 dopolnila s stališči do ne- 
katerih aktualnih vprašanj. 

Sprejem nekaterih sistemskih zakonov s področja planiranja, svobodne 
menjave dela in samoupravnih interesnih skupnosti pa je zahteval tudi oceno, 
kako se uresničuje sistem zagotavljanja sredstev za razvoj in potrebe krajevne 
skupnosti. Zlasti je bilo potrebno oceniti, ali se uresničuje svobodna menjava 
dela v krajevni Skupnosti, ali so materialne možnosti združenega dela uskla- 
jene s potrebami krajevnih skupnosti in kako so te potrebe in možnosti uskla- 
jene v planih temeljnih organizacij združenega dela, krajevnih skupnosti in 
samoupravnih interesnih skupnosti. Te odnose je Skupščina ocenila in leta 1980 
je sprejela usmeritve z ugotovitvami, stališči in sklepi o zagotavljanju ma- 
terialne osnove za zadovoljevanje skupnih in splošnih potreb delovnih ljudi in 
občanov v krajevni skupnosti. 

V teh stališčih so zbori ocenili, da je potrebno pripraviti celovito oceno 
uresničevanja ustavne preobrazbe krajevne skupnosti in usmeritev, sprejetih 
v Skupščini. Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem Zbora občin je 
zato v sodelovanju z odborom za krajevne skupnosti pri Svetu za družbeno- 
politični sistem pri Predsedstvu Republiške konference Socialistične zveze in 
sekcijo za krajevne skupnosti pri Skupnosti slovenskih občin na podlagi poročil 
in ocen v občinah ter raznih drugih dokumentov, sprejetih v družbenopolitičnih 
organizacijah v Skupnosti slovenskih občin in v drugih organizacijah in skup- 
nostih ter upoštevaje nekatere raziskave pripravil oceno o aktualnih vprašanjih 
nadaljnjega razvoja krajevnih skupnosti glede na sprejete usmeritve Skupščine. 

Pri tem je potrebno opozoriti, da je nekatera stališča in usmeritve praksa 
že presegla, zato v predloženi oceni niso več obravnavana. Pojavljajo pa se 
nove zahteve in vprašanja, še zlasti zato, ker smo področje samoupravnega 
organiziranja in ekonomskega položaja krajevne skupnosti v celoti prepustili 
samoupravnemu urejanju, medtem ko so nekatere druge republike sprejele 
posebne zakone o krajevnih skupnostih. Ocene o uveljavljanju samoupravnih 
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in delegatskih odnosov v krajevnih skupnostih kažejo, da se je krajevna skup- 
nost institucionalno in samoupravno uveljavila in okrepila. Zlasti to velja za 
funkcijo krajevne skupnosti kot oblastne osnove političnega sistema. 

Premajhen napredek glede na sistemske možnosti pa zasledimo v kra- 
jevnih skupnostih pri uveljavljanju delovnih ljudi in občanov kot nosilcev 
sporazumevanja in dogovarjanja o vprašanjih, ki izhajajo iz ustavne pravice 
delavca in občana in ki jih uveljavljajo v kraju svojega bivanja na področju 
urejanja medsebojnih odnosov, urejanja naselij in prostora, upravljanja sta- 
novanj, otroškega varstva, socialnega skrbstva, zdravstva, vzgoje in izobraže- 
vanja, kulture, telesne kulture in rekreacije, komunalnih in drugih dejavnosti, 
varstva interesov potrošnikov ter druga vprašanja skupnega življenja in dela. 
Kljub temu pa tudi v teh odnosih v posameznih krajevnih skupnostih opažamo 
določen napredek, ki je zlasti odvisen od tega, v kolikšni meri so zagotovljeni 
pogoji An možnosti za uveljavljanje interesov znotraj institucij političnega in 
ekonomskega sistema. 

Viden napredek opažamo zlasti v delu skupščine krajevne skupnosti in 
delegacije za zbor krajevnih skupnosti občinske skupščine, medtem ko se zbori 
delovnih ljudi in občanov bolj uveljavljajo v manjših in podeželskih krajevnih 
skupnostih. Pa tudi vpliv svetov v krajevnih skupnostih kot izvršilnih organov 
slabi v prid skupščin krajevnih skupnosti. Težje pa se uveljavjajo delegacije 
za samoupravne interesne skupnosti družbenih dejavnosti in tudi delegacije 
za samoupravne interesne skupnosti materialne proizvodnje, ki marsikje niso 
niti ustanovljene. Razlogi za takšno stanje niso le v še vedno neurejenih raz- 
merjih med krajevno skupnostjo in samoupravno interesno skupnostjo, pač 
pa tudi v premajhni skrbi organov krajevnih skupnosti in družbenopolitičnih 
organizacij za delovanje teh delegacij. Ključna ugotovitev o funkcioniranju 
vseh organov v krajevni skupnosti je ta, da krajevna samouprava dobro deluje 
tam, kjer so sicer urejeni samoupravni odnosi in tam, kjer aktivno delujejo 
družbenopolitične organizacije, frontno povezane v Socialistično zvezo. Še vedno 
je premalo interesnega povezovanja med občani in združenim delom z vidika 
specifičnih potreb in razmer mimo forumskih oblik dela v krajevni skupnosti. 

Glede planiranja ugotavljamo, da le-to v krajevnih skupnostih s formalnega 
vidika vse bolje poteka, saj je dve tretjini krajevnih skupnosti sprejelo planske 
akte. V vsebinskem smislu pa plani krajevnih skupnosti in temeljnih organi- 
zacij združenega dela še niso ustrezno medsebojno usklajeni, zlasti niso uskla- 
jene potrebe krajevnih skupnosti z materialnimi možnostmi združenega dela, 
premalo se je tudi uveljavila solidarnost med krajevnimi skupnostmi in zdru- 
ženim delom v občini in širšem okolju. To se še posebej odraža pri zagotavljanju 
sredstev za uresničevanje skupnih potreb v krajevnih skupnostih. S samo- 
upravnimi sporazumi o temeljih plana krajevnih skupnosti je sicer določen 
obseg sredstev, ki jih zagotavljajo temeljne organizacije združenega dela, ven- 
dar ne glede na obseg nalog in dogovorjenih potreb krajevnih skupnosti, pač 
pa še vedno v določenem odstotku ali v absolutnih zneskih na zaposlenega 
delavca v krajevni skupnosti oziroma iz krajevne skupnosti. 

Tudi svobodna menjava dela še ne poteka v predvidenih smereh in okvirih, 
zlasti se prepočasi uveljavlja zadovoljevanje osebnih in skupnih potreb kra- 
janov v samoupravnih interesnih Skupnostih in po njih ter svobodna menjava 
dela po krajevnih skupnostih in neposredna menjava dela. 

V preoblikovanju krajevne skupnosti v takšno življenjsko' celoto, ki bo 
omogočala čimbolj neposredno samoupravno odločanje delovnih ljudi in ob- 
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čanov o njihovih skupnih potrebah in interesih, smo v preteklih nekaj letih 
dosegli pomembne rezultate. Kljub temu pa imamo še vedno veliko krajevnih 
skupnosti, v katerih se zaradi velikega števila občanov med njimi težko vzpo- 
stavljajo neposredni odnosi pri urejanju skupnih življenjskih vprašanj. V takih 
krajevnih skupnostih formalno žive s predpisi vzpostavljene oblike institucio- 
nalnega organiziranja, zaprte v forumsko obliko dela, dejanski medsebojni 
odnosi ter interesi pa ne prihajajo do izraza. Zato je pri nadaljnjem prostor- 
skem preoblikovanju krajevnih skupnosti potrebno izhajati iz dejanskih in- 
teresov ljudi, da se bodo povezovali v takšne zaokrožene celote, ki bodo lahko 
postale ne le institucionalne osnove političnega sistema, pač pa tudi resnično 
zaokrožene življenjske celote, ki bodo omogočale demokratično uveljavljanje 
interesov, uveljavljanja človeka kot posameznika in tako tudi čimbolj humanih 
odnosov v njih. 

V teh procesih imajo odločilno vlogo družbenopolitične organizacije v 
krajevnih skupnostih, ki so v dosedanjem delu pokazale dokaj različno aktiv- 
nost, čeprav velja v celoti ocena, da so se organizacijsko okrepile. V prihodnje 
bodo morale družbenopolitične organizacije in druge organizirane sile sociali- 
stične zavesti svojo aktivnost še bolj usmeriti v razreševanje bistvenih druž- 
benih vprašanj, pomembnih za življenje in delo v krajevnih skupnostih ter 
se v še večji meri uveljavljati kot notranja gibalna sila delegatskega sistema 
in samoupravnega odločanja. 

Tovarišice in tovariši delegati! S predloženo oceno o uresničevanju sklepov, 
stališč in priporočil naše Skupščine o nadaljnjem razvoju krajevnih skupnosti 
Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem Zbora občin ni imel namena 
zaključiti razprave v zborih in tudi ne podati dokončne ocene, ampak smo 
menili, naj ta ocena, ki je danes že dopolnjena z ugotovitvami in stališči de- 
lovnih teles zborov Skupščine ter Izvršnega sveta, služi kot podlaga za široko 
razpravo v krajevnih skupnostih, temeljnih organizacijah združenega dela in 
občinah. Po končani razpravi bi na podlagi predložene ocene ter ugotovitev 
in dopolnil iz razprave pripravili osnutek stališč in usmeritev Skupščine za 
nadaljnji samoupravni razvoj krajevnih skupnosti še v tem letu. Zato v sedanji 
fazi nismo predlagali sklepov, pač pa predlagamo zboru, da oceno obravnava, 
jo vsebinsko še obogati ter pooblasti odbor, da po končani razpravi v temeljnih 
samoupravnih organizacijah in skupnostih ter občinah pripravi osnutek stališč 
in usmeritev, ki jih bo sprejela Skupščina oziroma njeni zbori ob koncu tega 
leta. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Želi predstavnik Izvršnega sveta razprav- 
ljati? (Ne želi.) Zeli poročevalka Odbora za družbenopolitični sistem tovarišica 
Ivanka Vrhovčak razpravljati? (Ne želi.) 

Začenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? Tovariš Vito Habjan, prosim! 

Vito Habjan: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši! Sociali- 
stična zveza je prek svojega Odbora za komunalni sistem in krajevno samo- 
upravo sodelovala pri pripravi gradiva. Izpeljana je bila predhodna razprava 
v okviru občinskih konferenc in v nekaterih medobčinskih svetih Socialistične 
zveze. V razpravah je bilo poročilo o uresničevanju sklepov, stališč in pri- 
poročil Skupščine SR Slovenije o nadaljnjem razvoju krajevnih skupnosti po- 
zitivno ocenjeno in kar je najvažnejše, spodbudilo je razpravo o oceni stanja 
v lastnih okoljih, kajti gradivo pomeni zadovoljiv prikaz doseženega in osvet- 
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ljuje probleme pri uveljavljanju skupščinskih stališč. Enotna ugotovitev iz 
teh posvetov je, da se je krajevna skupnost vse bolj uveljavila kot temeljna 
samoupravna skupnost, v kateri delavci, delovni ljudje in občani vse bolj za- 
dovoljujejo svoje skupne življenjske potrebe in interese. Kljub temu, da je 
največ rezultatov v izvajanju skupščinskih stališč vidnih v preoblikovanju 
krajevnih skupnosti, saj se je v nekaj preteklih letih povečalo število krajevnih 
skupnosti za skoraj dvesto, pa v številnih krajevnih skupnostih ocenjujejo, da 
ni šlo le za praktično organizacijsko vprašanje, ampak za uresničevanje mož- 
nosti delovni ljudi, krajanov, da v manjši, njihovim potrebam in interesom 
bližji krajevni skupnosti lažje neposredno izražajo, uveljavljajo ter usklajujejo 
svoje različne interese, se o njih sporazumevajo dn jih na tej podlagi tudi 
uresničujejo. 

Pristopi za preoblikovanje krajevnih skupnosti so bili različni, vendar je 
bilo izhodišče enotno — oblikovati tako krajevno skupnost, v kateri bo več 
možnosti za neposredno izražanje, samoupravno in demokratično usklajevanje 
interesov in potreb delovnih ljudi. Ponekod še vedno prihaja do zastoja, saj 
imamo še nekaj precej prevelikih krajevnih skupnosti, ki onemogočajo ures- 
ničevanje vsebinskih smotrov preobrazbe krajevne skupnosti. Po drugi strani 
pa lahko ugotovimo, da krajevne organizacije Socialistične zveze in druge 
družbenopolitične organizacije in združenja v teh krajevnih skupnostih že na 
podlagi lastnih ocen o potrebnosti preoblikovanja krajevne skupnosti sprožajo 
postopke za takšno preoblikovanje. 

Krajevne skupnosti so v dosedanjem razvoju v dokajšnji meri razvile 
institucije samoupravnega in političnega sistema, kar pa se odraža tudi v ne- 
katerih negativnih tendencah. Prevelika razdrobljenost v organiziranosti ima 
ponekod za posledico, da se dejansko porazgubi odgovornost posameznih meha- 
nizmov in posameznikov za uresničevanje sprejetih odločitev. Poudarjeno je 
bilo, da se je potrebno izogibati kakršnimkoli togostim, da smo ponekod priča 
preorganiziranosti in da moramo uveljaviti take organizacijske oblike, ki bodo 
sproščale, ne pa zavirale pobude ter pripravljenost delovnih ljudi in občanov 
za reševanje skupnih nalog v krajevni skupnosti. 

Temu pa mora še bolj slediti vsebinska ureditev teh vprašanj v statutih 
krajevnih skupnosti, ki so še vse premalo odraz interesov in potreb krajanov. 
Zbori delovnih ljudi in občanov v krajevnih skupnostih so se uveljavili tam, 
kjer so se ukvarjali s konkretno problematiko življenja in dela krajevne skup- 
nosti in kjer je organizacija Socialistične zveze poskrbela za temeljite politične 
priprave na zbore občanov. Premalo pa se še uveljavljajo tako imenovani in- 
teresi zborov krajanov. Tudi usmeritev za oblikovanje skupščin krajevnih skup- 
nosti kot njenega osrednjega organa samoupravljanja je v določeni meri ures- 
ničena. 

V posameznih občinah so oblikovali skupščine v vseh krajevnih skupnostih, 
drugod le v večjih. Važno je, da se vse bolj izogibamo praksi šablon, ki bi veljale 
za vse ne glede na različno razvite in razčlenjene krajevne skupnosti. Struktura 
skupščin krajevnih skupnosti ustreza ustavnim določilom, vendar pa v vse- 
binskem smislu z njihovim delom ne moremo biti povsem zadovoljni. Niso še 
v celoti zaživele in marsikje še ni ustrezne razmejitve med sveti krajevnih 
skupnosti in skupščinami krajevnih skupnosti, predvsem zaradi tega, ker sveti 
krajevnih skupnosti nekatere stvari še vse preveč zadržujejo zase. Skupščine 
krajevnih skupnosti se še preredko sestajajo — le dvakrat do trikrat letno — 
in tudi še ne opravljajo funkcije konferenc delegacij za samoupravne interesne 



68. seja 659 

skupnosti materialne proizvodnje, kot je predvideno v zakonu o volitvah. 
Dejansko bi torej morali narediti kvaliteten premik naprej za oblikovanje 
posebnih delegacij kot organov skupščin krajevnih skupnosti za področja in- 
teresnih skupnosti materialne proizvodnje. 

Marsikje ugotavljajo, da so vprašanja, ki jih obravnava skupščina predvsem 
komunalne narave, v vrsti krajevnih skupnosti pa so skupščine že učinkovito 
posegle tudi na druga področja, čeprav so področja, kot so stanje gospodarstva, 
kulturno življenje, šolstvo, otroško varstvo, medsebojni odnosi ljudi, informi- 
ranje, rekreacija, planiranje družbenega razvoja in podobna, še vse preredko 
na dnevnih redih skupščin krajevnih skupnosti. Redko se na sejah skupščin 
obravnavajo tudi poročila o delu delegacij krajevnih skupnosti, tako da te niso 
dovolj oborožene s stališči za svoje delovanje v skupščinah družbenopolitičnih 
skupnosti. O ustreznih metodah dela skupščin imamo še premalo pravih iz- 
kušenj. Skoraj povsod je prevladala praksa, da je treba njeno delovanje čim 
manj formalizirati in da ne smemo posnemati dela občinskih skupščin. Ugotav- 
ljamo, da bi morala biti gradiva za skupščine krajevnih skupnosti še krajša 
in jasnejša, ob tem pa se pojavlja tudi vprašanje usposobljenosti strokovnih 
služb in ali take službe sploh obstajajo. 

O učinkovitosti delegatskega delovanja skupščin krajevnih skupnosti so 
izkušnje različne. V mnogih primerih ugotavljamo, da predstavlja najšibkejši 
člen udeležba ter aktivnost delegatov temeljnih organizacij združenega dela in 
osnovnih organizacij sindikata. Tam, kjer so uspeli trdneje povezati delavce 
v organizaciji združenega dela v vsakodnevno življenje krajevne skupnosti ter 
aktivirati tudi njihove delegate v skupščinah krajevnih skupnosti,, je to vplivalo 
tako na večjo učinkovitost v delu krajevne skupnosti kot na politično raz- 
položenje v njej. 

Le v redkih krajevnih skupnostih so polno zaživela delovna telesa skup- 
ščin, ki naj prispevajo k vsestranskemu angažiranju in povezovanju vseh ne- 
posredno zainteresiranih dejavnikov v krajevni skupnosti. Pogosto se pojavlja 
v praksi vprašanje, ali naj se razvijajo predvsem skupščine krajevnih skupnosti 
ob nesklepčnih zborih občanov, zlasti v urbaniziranih krajevnih skupnostih, 
ali pa je potrebno zbore delovnih ljudi in občanov bolj usposobiti. Mislim, da 
moramo tudi z družbenopolitično aktivnostjo, ki ima podlago v dejanskih in- 
teresih in potrebah občanov, ob programiranem delu skupščin krajevnih skup- 
nosti, mnoga vprašanja predhodno obravnavati na zborih občanov in krepiti 
tako imenovane interesne zbore, sekcije krajevnih konferenc Socialistične zveze 
in tako dalje. Tudi trajnejše povezovanje krajevnih skupnosti, ki ima mnoge 
skupne interese v skupnostih krajevnih skupnosti, je šele na začetku. Potrebno 
je nadaljevati z aktivnostjo pri povezovanju krajevnih skupnosti, za kar je 
potrebno zagotoviti zlasti večjo mobilizacijo in usklajenost akcije družbeno- 
političnih organizacij v krajevni skupnosti in občini. 

Čeprav so bili doseženi mnogi pozitivni premiki, ki že dajejo otipljive 
rezultate, v večini krajevnih skupnosti ugotavljamo, da je nujna še trdnejša 
povezanost delavcev v združenem delu s krajani, še posebej pa vsakodnevna 
povezava obojestranskih interesov. Poseben problem pri tem povezovanju pred- 
stavljajo tiste organizacije združenega dela, ki imajo sedež izven območja kra- 
jevne skupnosti, v kateri živijo njihovi delavci ali v drugih občinah. Upošte- 
vajoč vse te ugotovitve krajevne skupnosti v posameznih občinah iščejo tudi 
razne druge načine sodelovanja, kot so razgovori z vodstvi družbenopolitičnih 
organizacij v združenem delu, s predstavniki samoupravnih organov, s po- 
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slovodnimi organi, organiziranju skupnih prireditev in tako dalje. Ponekod se 
pri tem kaže kot učinkovita pot, da se več krajevnih skupnosti, ki imajo skupen 
problem, med seboj poveže in se nato skupaj pogovarjajo o skupnih interesih 
z ustrezno organizacijo združenega dela, kar pripelje kasneje do sporazume- 
vanja in dogovarjanja med njimi. 

Niso redki primeri, ko so se posamezne krajevne skupnosti dovolj dobro 
povezale z organizacijo združenega dela za izvedbo posamezne naloge in spre- 
jele tudi ustrezne konkretne dogovore. Planiranje in oblikovanje planov razvoja 
krajevne skupnosti kaže sicer na nekatere premike v tem smislu, vendar je 
očitno, da bo v prihodnje nujna bolj učinkovita ter usklajena aktivnost družbe- 
nopolitičnih organizacij v krajevni skupnosti in občini. To velja v veliki meri 
tudi za sindikate, če naj krajevna skupnost hitreje prerašča v dejanski sestavni 
del združenega dela. Ker gre za enega od bistvenih pogojev za odpiranje kra- 
jevne skupnosti ter za njen večji vpliv na oblikovanje politike občine, je tudi 
poudarjena nujnost, da se z aktivnim vključevanjem in delovanjem družbeno- 
političnih organizacij, zlasti krajevnih organizacij Socialistične zveze, zagotovijo 
ustreznejši družbeni pogoji za delo delegacij krajevne skupnosti za skupščine 
družbenopolitičnih in samoupravnih interesnih skupnosti ter za njihovo pove- 
zovanje s samoupravnimi organi krajevne skupnosti in delovnimi ljudmi in ob- 
čani. Družbenopolitične organizacije se morajo zato še bolj usposobiti in ustva- 
riti takšno vzdušje, ki bo spodbujalo aktivnost in odgovornost delegacij za 
vsestransko kritično obravnavo vseh družbenih vprašanj in oblikovanje takih 
stališč, ki so v interesu občanov v krajevnih skupnostih. 

Poseben poudarek v razpravah je bil dan tudi referendumu in drugim obli- 
kam neposrednega osebnega izjavljanja delovnih ljudi in občanov ter nujnosti, 
da se s takim referendumskim odločanjem zagotovi širše preverjanje osnutkov 
in predlogov ter oblikujejo jasna politična izhodišča in usmeritve v organiza- 
cijah Socialistične zveze. 

V preteklem obdobju smo uveljavili tudi javno razpravo kot pomemben 
element za delo in življenje krajanov v krajevnih skupnostih. Javne razprave 
še vedno niso dovolj široke in usklajene, tako da se pojavlja v krajevni skupnosti 
včasih več razprav, to pa seveda lahko vodi k nezainteresiranosti občanov in de- 
lovnih ljudi. Pri tem pa se pojavljajo tudi nekatere druge slabosti, predvsem 
v načinu zbiranja pobud, mnenj in priporočil iz javne razprave. Prepogosto se 
še dogaja, da odgovorni nosilci vseh pobud ne obravnavajo enakovredno. Šte- 
vilne se v sintezah porazgubijo din na številne pobude ne dajemo zadovoljivih 
odgovorov, zakaj niso mogle biti upoštevane. 

V pripravah na volitve delegacij so se v skupščinah samoupravnih interes- 
nih skupnosti pojavljale tendence, da bi se število posebnih delegacij zmanjšalo 
in da bi se namesto njih uveljavile združene delegacije. Temu procesu smo v 
družbenopolitičnih organizacijah posvetili posebno pozornost, da smo lahko 
v razgovorih, seminarjih in v neposrednih razgovorih v okoljih, kjer se je to 
pojavljalo, presegli takšna pojmovanja. Takšne tendence bi pomenile pomemben 
odmik od bistva delegatskega sistema in odnosov. 

V gradivu oziroma stališčih bi bilo potrebno osvetliti tudi prispevek, ki ga 
ima novo ustanovljena stanovanjska samouprava v zborih stanovalcev in hišnih 
svetih na kvaliteto in razvoj samoupravnih odnosov v krajevni skupnosti. Tako 
glede zbora stanovalcev kot hišne samouprave se že vse bolj uveljavlja usme- 
ritev, da se oblike stanovalskega in hišnega samoupravljanja razvijajo pred- 
vsem kot oblika mobilizacije in pritegovanja ljudi v širše družbene akcije, ki 
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niso neposredno vezane samo na gospodarjenje s stanovanjskim kompleksom in 
na urejanje njihovih odnosov v tem okviru. Zlasti za urbanizirana naselja bi 
bilo smiselno, da bi na to opozorili, kajti drugega kanala pravzaprav nimamo, 
da bi poglobili neposredno demokracijo. Poudarjena je bila tudi problematika 
informiranja ter predvsem problematika nadaljnjega družbenopolitičnega uspo- 
sabljanja delegatov v prihodnjem delegatskem mandatu. 

Tudi o zastojih pri zagotavljanju maternialnih pogojev dela smo veliko 
razpravljali. Ugotavljamo, da se je v preteklem obdobju pojavila in da se še 
naprej poglablja razlika v materialni osnovi mestnih, primestnih ter vaških 
krajevnih skupnostih. 

Ko smo v Svetu ža politični sistem pri Predsedstvu Republiške konference 
SZDL obravnavali to oceno in oceno stališč, smo jo sprejeli in smo bili mnenja, 
da je potrebno izvesti, kot je dejal tovariš Mitja Horvat, nadaljnjo razpravo 
o vprašanjih, ki so se pojavljala. Šele potem bi bilo mogoče sprejeti oceno in 
stališča o tem, kako se uresničujejo sklepi. Vendar pa glede na to, da se že sedaj 
v tej oceni in v dosedanjih razpravah prepletajo stališča do odprtih problemov 
z ocenami, mislim, da bi bilo smotrno vsa ta stališča izločiti v poseben dokument, 
tako da se lahko sprejmejo tudi konkretne usmeritve za nadaljnje delo. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Habjan. Kdo še želi 
razpravljati? (Nihče.) Če ne želi nihče več razpravljati o stališčih glede razvoja 
krajevnih skupnosti, bi zboru predlagala, da sprejme naslednji sklep: 

»1. Družbenopolitični zbor sprejema oceno o uresničevanju sklepov, stališč 
in priporočil Skupščine Sit Slovenije o nadaljnjem razvoju krajevnih skupnosti. 

Ocena ter ugotovitve iz razprave naj služijo kot osnova za nadaljnjo raz- 
pravo, na podlagi katere bo mogoče še v tem letu sprejeti končno oceno o ures- 
ničevanju v skupščini sprejetih sklepov, stališč in priporočil o nadaljnjem raz- 
voju krajevnih skupnosti.« 

Zeli še kdo dopolniti predlagani sklep? (Ne.) Če ne želi, dajem sklep na gla- 
sovanje. Kdor je za sklep, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel sklep k oceni 
o uresničevanju sklepov, stališč in priporočil Skupščine SR Slovenije o nadalj- 
njem razvoju krajevnih skupnosti. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o razširjeni reprodukciji in minulem delu. 

Predlog zakona je predložila Skupščina SFR Jugoslavije. Predlog zakona 
sta obravnavali Komisija za spremljanje izvajanja zakona o združenem delu 
in Zakonodajno-pravna komisija. Danes smo prejeli še stališča in pripombe Sve- 
ta za oblikovanje in delitev sredstev za osebne dohodke pri Republiškem svetu 
Zveze sindikatov Slovenije, stališče Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in 
predlog sklepa, ki naj bi ga zbor sprejel pri tej točki dnevnega reda. Prejeli 
smo tudi poročilo o rezultatih javne razprave o predlogu za izdajo zakona z os- 
nutkom zakona o razširjeni reprodukciji in minulem delu in popravek besedila 
predloga zakona in poročilo o rezultatih javne razprave. 

Predstavnik delegatov iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFRJ 
je tovariš Miha Košak. Želiš morda besedo? (Ne.) Zeli besedo predstavnik 
Izvršnega sveta? (Ne.) Predstavniki komisij želite razpravljati? (Ne.) 
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Najbrž se še spominjate, da se je v začetku letošnjega leta začela razprava 
o osnutku zakona o razširjeni reprodukciji. Takrat ga je obravnaval v SR Slove- 
niji tudi Zbor združenega dela in nekatera delovna telesa Skupščine in Zbora 
združenega dela. Delegatom v Zveznem zboru Skupščine SFRJ je tako tudi Zbor 
združenega dela dal nekatere sugestije in pripombe, kako naj bi bil oblikovan 
predlog zakona. Bistvene usmeritve, ki so izhajale iz razprav v naši republiki, 
so bile predvsem te, naj bi podrobneje uredili način združevanja sredstev za na- 
ložbe v materialnih dejavnostih posebnega družbenega pomena in še nekatera 
druga vprašanja. Pripombe so bile izražene tudi glede postopka sprejemanja 
odločitev o naložbah v organizacijah združenega dela. Nekatere pripombe je 
skupina delegatov v Zvezni skupščini, ki je pripravljala predlog zakona, tudi 
vnesla v predlog. Po obravnavi osnutka zakona v Zveznem zboru je sledila 
v celotni Jugoslaviji široka javna razprava o osnutku zakona, ki so jo organizi- 
rali v glavnem v organizacijah sindikatov. Tako je bila tudi v Socialistični re- 
publiki Sloveniji organizirana temeljita razprava o osnutku zakona, za katero 
lahko rečemo, da je bilo v njej izraženih mnogo koristnih sugestij, pa tudi po- 
mislekov. Zlasti so se v kolektivih ustrašili, kako se bo ugotavljal tako imenovani 
povečani osebni dohodek, ki nastane zaradi vlaganja in eventualnih evidenc in 
sprememb pri ugotavljanju in razporejanju dohodka in niso bili preveč navdu- 
šeni ob tistih določilih, ki usmerjajo, kako naj bi se oblikovali samoupravni 
splošni akti o pravicah delavcev iz minulega dela. 

Podobno razpoloženje kot v razpravah v Zvezni skupščini je bilo, kot smo 
slišali, tudi v drugih republikah. Ne glede na to je skupina, zadolžena za izde- 
lavo predloga zakona, januarja letos dala predlog v razpravo in o njem smo 
začeli razpravljati v delovnih telesih naše Skupščine, začela pa se je tudi raz- 
prava v Izvršnem svetu in Zvezi sindikatov Slovenije ob sodelovanju pred- 
stavnikov Gospodarske zbornice. Izdelana so bila poročila o teh razpravah, dane 
so bile tudi nekatere amandmajsko oblikovane pripombe, nekatere pa tudi samo 
kot pripombe. Včeraj sta o tem razpravljala tudi družbeni svet za družbeno- 
politični sistem in družbeni svet za gospodarski razvoj. Svet je ocenil vse dose- 
danje sugestije, ki so nastale glede dopolnjevanja in oblikovanja končnega be- 
sedila predloga zakona. Svet je podprl usmeritve iz razprav o predlogu zakona 
s tem, da naj delegati v Zveznem zboru zakon podprejo kljub nekaterim nedo- 
rečenostim in nedoslednostim. Predvsem je res, da zakon kot sistemski zakon 
ne razčlenjuje dovolj usmeritev, ki sta jih dala že ustava in zakon o združenem 
delu, ampak mnoge institute prevzema samo v tistem obsegu, kot ga imajo 
že po zakonu o združenem delu, prav tako ne razčlenjuje norm in usmeritev za 
nadaljnje samoupravno urejanje družbenoekonomskih odnosov na tem področju. 

Glede na to, da je to zadnji sistemski zakon, da se je zelo dolgo pripravljal 
in da bo prišlo do zamenjave delegatov, bi zadržanje v primeru, če bi Zvezni 
zbor ne sprejel tega zakona, najbrž spet za določen čas podaljšalo sprejetje 
zakona. To je razlog proceduralne narave. Drugi razlog pa je predvsem v tem, 
da so v zaostreni gospodarski situaciji na zvezni ravni zelo močne tendence, da 
bi se z močjo administrativnih ukrepov poseglo na to področje zaradi vseh 
deviantnih pojavov, ki se pojavljajo v sferi družbenoekonomskih odnosov v 
razširjeni reprodukciji. Tako je Zvezni zavod za plan izdelal gradivo, ki obrav- 
nava vso problematiko preteklih let in negativne tendence v razširjeni repro- 
dukciji. V tem gradivu je posebej poudarjeno, da bi bilo treba spremeniti šte- 
vilne zakone, ki so že v veljavi, da bi lahko družbenopolitična skupnost — 
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predvsem federacija — učinkoviteje urejala nesorazmerja in neučinkovitost, 
ki se pojavlja v našem razvoju. Verjetno govorim nekoliko nejasno. 

Menim torej, da sta dva razloga, da bi podprli zakon, in sicer, da bi še 
v tem mandatnem obdobju zaokrožili pravni sistem tudi na tem področju in da 
ne bi dopustili možnosti za sprejemanje še bolj kratkoročnih ukrepov, bodisi 
zakonskih ali drugih na tem področju, kjer seveda vse ne teče nemoteno. 

Oba družbena sveta sta proučila tudi vse pripombe in amandmaje, ki so se 
zvrstili v vseh razpravah o predlogu zakona in menila, da bi lahko Zbor zdru- 
ženega dela in Družbenopolitični zbor zaključila razpravo v SR Sloveniji. V teh 
razpravah so sodelovale tudi družbenopolitične organizacije in drugi dejavniki. 
Usmerila naj bi delegate Zveznega zbora predvsem v to, da bi ob dograditvi 
predloga zakona proučili vse sugestije, pripombe in amandmaje, ki so bili 
dani, predvsem pa naj bi poskušali vztrajati pri uveljavljanju tistih amand- 
majev, ki naj bi bolj izpeljali posamezne pravice. Amandma k 12. členu je pred- 
vsem usmerjevalne narave. Odnose pri skupnem gospodarjenju opredeljuje kot 
nekoliko bolj zanimive v primerjavi s kreditnimi odnosi, ker naj bi udeleženci 
oziroma združevalci sredstev lahko povečevali osnovo za nadomestila in za 
vračanje, za povečano vrednost med tržno in nabavno vrednostjo. V delovnem 
smislu govorimo o tako imenovani revalorizaciji sredstev tudi za tiste, ki jih 
združijo v drugih temeljnih organizacijah združenega dela. 

Svet se je s tem vprašanjem še posebej ukvarjal in menil, da tudi če bi bil 
amandma sprejet, ne bi bilo potrebno vztrajati pri tem, ker smo na nekaterih 
področjih že dokazali, da je mogoče tudi po samoupravni poti racionalneje in 
družbenoekonomsko bolj učinkovito razreševati medsebojne pravice, obvez- 
nosti in odgovornosti. 

Svet je podprl tudi predlog, naj zbori sugerirajo delegatom Zveznega zbora, 
naj skušajo uveljaviti amandmaje k 18. členu. To sta oba amandmaja Komisije 
za uresničevanje zakona o združenem delu. V njih je določeno, da kolektivom, 
ki so o posamezni naložbi že odločili s samoupravnim sporazumom o temeljih 
plana, ne bi bilo potrebno ponovno izpeljati zahtevnega demokratičnega postop- 
ka pred začetkom uresničevanja naložbe. Izvršni svet in Zakonodajno-pravna 
komisija sta prav tako oblikovala več amandmajev in pripomb. Svet je menil, 
da bi bilo potrebno upoštevati dva amandmaja, in sicer k 49. in 56. členu, ki 
določata, da bi v primeru družbene intervencije, ko se z zakonom kolektivi 
zavežejo združevati sredstva, ne bilo tako velikih razlik med pravicami in obvez- 
nostmi tistih kolektivov, ki jih zakon zaveže in tistih, ki se po samoupravni poti 
zavežejo združevati sredstva. Najbrž veste, da se s samoupravnim sporazumom 
o temeljih planov kolektivi lahko obvežejo za združevanje sredstev za več zadev 
in s tem za izpeljavo zahtevnega demokratičnega postopka, nekateri pa čakajo 
na zakon. Zakon pa v teh primerih lahko predpiše manjše obveznosti, zato se 
zavzemamo za to, da se te razlike odpravijo. Amandma k 52. členu natančneje 
določa, da bi zvezni zakon o razširjeni reprodukciji vendarle dopustil tudi 
skupščini občine, da lahko z odlokom intervenira za združevanje sredstev, kadar 
so za to seveda dani pogoji v zakonu, ki temelji na ustavi. Veliko zadev na pod- 
ročju infrastrukture smo uredili z zakonodajo tako, da občina bistveno posega 
na to področje in je prav, da v primeru, ko posameznih vprašanj ni mogoče 
urediti po samoupravni poti, lahko občinska skupščina intervenira za združeva- 
nje sredstev za izgradnjo tistih nujnih objektov za družbeno reprodukcijo, 
ki so bili določeni s programom razvoja. 
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Naj povem še to, da so mnenja o tem zakonu nekoliko različna, da se ne- 
kateri iz republike Srbije in tudi republike Hrvaške upirajo, da bi odložili 
njegov sprejem. Menijo, da sam zakon seveda številnih nakopičenih problemov 
na tem področju ne more razrešiti, pač pa ima v tej situaciji čisto določeno 
funkcijo. 

Tovariš Uršič me je opozoril, da morda glede prvega amandmaja k 12. členu, 
ki se nanaša na revalorizacijo, nimamo popolnoma prav, ker je to v bistvu 
odraz skupinsko-lastniškega pogleda na ustvarjeni dohodek in da je v bistvu 
v skupnem gospodarjenju resnično pomembnejše skupno gospodarjenje v pol- 
nem pomenu besede in ne samo o usodi združenih sredtev. Mislim, da je to 
najbrž resen pomislek, ki smo ga v teh razpravah premalo upoštevali. 

Zeli kdo razpravljati? Tovariš Miha Košak, prosim. 

Miha Košak: Tovarišice in tovariši! Menim, da se moramo v sedanjem 
trenutku predvsem načelno opredeliti, da bi zakon kljub vsem pomanjkljivostim 
in nedorečenostim veljalo vendarle sprejeti. 

Najprej bi rekel, da se je preliminarna razprava na matičnem odboru v 
Zvezni skupščini že začela. Pokazala je, da obstajajo tudi mnenja, da zakona 
sploh ne bi sprejeli. Težko je v tem trenutku reči, ali je to mnenje cele re- 
publike, kajti delegati v Zveznem zboru nimajo funkcije delegacije republike. 
Izražen je bil tudi drug predlog, naj se zakon sprejme brez svojega tretjega 
dela, torej brez pravic iz minulega dela. Ta del zakona vzbuja tudi v Sloveniji 
zaradi svoje nedorečenosti in večkratnega ponavljanja določil zakona o zdru- 
ženem delu in zaradi svoje zapletenosti ugotavljanja prispevka vsakega posa- 
meznika iz minulega dela največ pomislekov. 

Mislim, da je predlog sedanjega zakona vendarle ustrezen, saj odnose v raz- 
širjeni reprodukciji, ki so zajeti v drugem poglavju, ureja predvsem na samo- 
upraven način, s tem pa onemogoča uveljavljanje vseh tistih stališč, da je 
zaradi premajhne vloge države ali družbenopolitičnih skupnosti toliko zgrešenih 
potez na področju razširjene reprodukcije. Ta stališča so povsem v nasprotju 
s stališči CK ZK Jugoslavije in CK ZK Slovenije, da je pravzaprav največ 
zgrešenih odločitev na tem področju zaradi odtujenosti tega področja združe- 
nemu delu. 

Ne vem, če sem bil dovolj razumljiv. Poudarja se, da je pomanjkanje eta- 
tističnega vpliva povzročilo podvojitev kapacitet in razne druge neracionalnosti. 
Mislim, da daje predlog tega zakona prav v tem pogledu zelo določen in jasen 
odgovor, da želi celovit sistem razširjene reprodukcije zgraditi na samoupravnih 
temeljih. To je njegova največja prednost in najboljša poteza, zato moram 
reči, da smo se vsi, kar nas je sodelovalo pri pripravi tega zakona, vendarle 
odločili, da postopek sprejemanja pospešimo in zaključimo razpravo o njem. 
To seveda ne pomeni, da ne bomo uveljavljali vrste dopolnitev, ki so bile 
izoblikovane v delovnih telesih slovenske Skupščine in v delovnih telesih druž- 
benopolitičnih organizacij v Sloveniji. Prizadevali si bomo za izboljšanje zakona, 
vendar mislim, da lahko glede na njegove dobre strani, o katerih sem že govoril, 
podpremo sprejetje predloga zakona. 

Na koncu bi še rekel, da so naša razmišljanja o ureditvi teh vprašanj precej 
dlje od konkretnih rešitev, ki jih je v trenutku mogoče na podlagi našega zna- 
nja oblikovati. Marsikje bi želeli, da je zakon bolje napisan, vendar je zakon 
plod petletnega dela vrste strokovnjakov in najboljše, kar smo vedeli in znali, 
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smo vanj zapisali, tako da podaljšanje razprave najbrž ne bi bistveno izboljšalo 
predloga zakona. 

Predsednica Tina Tomlj e : Kdo se želi razpravljati? (Nihče.) Ce je 
razprava končana, se bo treba opredeliti do sklepa, ki smo ga predlagali. Sklep 
ste danes prejeli. 

Kdor je za predlagani sklep ob obravnavi predloga zakona o razširjeni re- 
produkciji in minulem delu, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor sprejel sklep k predlogu zakona 
o razširjeni reprodukciji in minulem delu. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je poročilo delegacije 
Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ o poteku 
usklajevanja osnutka poslovnika Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ. 

Poročilo je obravnaval Odbor za družbenopolitični sistem. Danes smo pre- 
jeli predlog sklepa, ki naj bi ga zbor sprejel pri tej točki dnevnega reda in 
mnenje Izvršnega sveta. Predstavnik delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru 
republik in pokrajin je tovariš dr. Rudi Kropivnik. Želiš morda razpravljati? 
(Ne.) Želi besedo predstavnik Izvršnega sveta? (Ne.) Zeli besedo poročevalec 
Odbora za družbenopolitični sistem tovariš Ludvik Golob? (Da.) Prosim! 

Ludvik Golob: Odbor se je danes sestal na svoji seji in obravnaval 
poročilo, ki smo ga prejeli. Zato bi vas želel seznaniti z razpravo na odboru. 

Odbor je ugotovil, da je delegacija v usklajevalnem postopku uveljavila 
nekatere pripombe, ki jih je sprejela Skupščina SR Slovenije ob obravnavi 
osnutka poslovnika Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ. 

Odbor predlaga zboru, da pooblasti delegacijo, da da soglasje k predlogu 
poslovnika, vendar bi bilo po njegovem mnenju potrebno, kar je razvidno tudi 
iz obrazložitve sklepa, da se v nadaljnjem postopku usklajevanja uveljavijo še 
naslednje pripombe, na katere smo posebej opozorili že v obravnavi osnutka.^ 

Poročilo delegacije v 2. točki na neustrezen način zavrača predlog našega 
zbora. Sprejema sicer kritiko, da se je v dosedanji praksi v tem zboru pretežno 
uveljavil enofazni postopek sprejemanja odločitev, prav tako pa podpira potre- 
bo, da se uvaja v praksi delovanja Zbora republik in pokrajin dvofazni postopek, 
vendar meni, da je to predvsem odgovornost skupščin republik in avtonomnih 
pokrajin. Delegacija v svojem poročilu, kot ste lahko prebrali, v 2. točki niti ne 
pojasnjuje, kakšni so razlogi, da se je o tem vprašanju vendarle v tem zboru 
sprejela taka opredelitev. Odbor je menil, in to bi posebej rad poudaril, da je 
zahteva predvsem v tem, da mora biti odnos Zvezne skupščine do tega vpra- 
šanja aktivnejši, prav tako pa tudi odnos predlagateljev aktov Zvezni skupščini. 
V načelu bi morali uvesti dvofazni postopek, da bi se predlagatelji aktov v 
Zvezni skupščini ravnali po takem načelu. Prav tako bi moralo ravnati Pred- 
sedstvo Zvezne skupščine in Predsedstvo Zbora republik in pokrajin, ko pro- 
gramirata delo in s tem seveda usmerjata delo zbora. 

Prepričan sem, da je pasiven odnos do tega bistvenega vprašanja tako od- 
govorne institucije, kot je Zvezna skupščina, v tem poslovniku neustrezen in 
predlagana rešitev težko sprejemljiva. 

Naslednje je vprašanje tako imenovanega predhodnega postopka. V zvezi 
z našo pripombo se rešitve niso spremenile. Po vsebinski strani je predhodni 
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postopek v bistvu prva faza postopka, ko se razmišlja, ali naj se na osnovi 
argumentov sprejmejo nove rešitve v družbi, spremembe, dopolnitve zakonov 
in drugih aktov. V tem primeru gre za konzultacijo. Ta konzultacija zajema že 
delegatska telesa v tem zboru in celotni zbor, pogosto pa se vključujejo tudi 
republiške skupščine. Predhodni postopek se pravzaprav zapira v ozek krog 
vodstev družbenopolitičnega sistema na ravni federacije. V njem se opredeli, 
ali so določene spremembe v družbi potrebne ali ne, v anonimnosti pa ostaja 
celotni delegatski kanal, če se lahko tako izrazim. To ni demokratizacija in večja 
demokratičnost. Zame to pomeni v določeni meri nespoštovanje osnovnih prin- 
cipov delovanja delegatskega sistema in razvoja demokratičnih odnosov v naši 
družbi. 

Zaradi tega smo mnenja, da je predhodni postopek izredno pomembna insti- 
tucija le kot metoda dela vodstva zbora in Predsedstva Zvezne skupščine v od- 
nosu do predlagateljev pri programiranju, da pa ga ne bi kazalo pravno sank- 
cionirati v poslovniku. Bolje je v vseh pomembnejših primerih uvesti še tretjo 
fazo postopka, kakor pa urejati to vprašanje na tak način. 

Zato odbor predlaga, da se sprejme predloženi sklep z naslednjo dopol- 
nitvijo: v točki a) naj se zadnji stavek dopolni tako, da se glasi: »Predlagatelje 
aktov Skupščini SFRJ in Skupščino SFRJ ...«. Nadaljnje besedilo se ne spre- 
meni. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Rudi Kro- 
pivnik. Prosim! 

Rudi Kropivnik: Glede na obrazložitev tovariša Goloba v zvezi s 
stališči, ki jih je sprejel Odbor za družbenopolitični sistem, bi rad pojasnil ne- 
katera vprašanja. Tovariš Golob je rekel, da poročilo delegacije zavzrača sta- 
lišča Skupščine SR Slovenije. Rad bi povedal, da je poročilo delegacije samo 
odraz dosedanjega usklajevanja poslovnika Zbora republik in pokrajin. Kot 
veste, bo spremembo poslovnika sprejel zbor na podlagi soglasja in v dose- 
danjem postopku usklajevanja so vse druge republike ti dve pripombi Skup- 
ščine SR Slovenije zavračale. Delegacije teh stališč ne zavrača, ampak drugi. 
Sam nisem nikoli teh vprašanj razumel tako, kot so bila danes obrazložena. 
O dvofaznem postopku bi moral povedati to, da so bila o njem izražena različna 
mnenja že v prvem in tudi v drugem sklicu. Eden od predlogov je bil, naj bi 
s programom dela zbora obenem določili, kateri so tisti najbolj pomembni akti, 
za katere bi že v programu obvezno določili dvofazni postopek. Dosedanja 
praksa pri sprejemanju aktov v Zboru republik in pokrajin je pokazala, da se 
s tem veljava delegatske baze pravzaprav ne poveča. Ce bi bilo v Skupščini 
SR Slovenije poprečno število točk dnevnega reda na seji, na primer, okoli 
dvajset bi zaradi obveznega dvofaznega postopka dodali, še kakšnih pet točk. 
Tudi to je bil eden ,od razlogov, da se prepušča republiškim skupščinam, da pač 
v skladu z ustavo SFRJ same odločijo, kateri akt bodo sprejemale po dvofaznem 
postopku. Pri tem bi rad opozoril še na dejstvo, ki ni brez pomena, da namreč 
potem, ko je usklajeni predlog akta predložen Zboru republik in pokrajin in ko 
republiška Skupščina obravnava predlog akta, ne more več dati pripomb k po- 
sameznim rešitvam, ampak samo k zakonskemu aktu kot celoti. Zato ga ni več 
mogoče popravljati, ampak se da soglasje v celoti ali pa se ga v celoti zavrne. 

Poskušali bomo na vsak način še uveljavljati te pripombe, čeprav se mi zdi, 
da jih bomo le težko uveljavili. Hvala lepa. 
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Predsednica Tina To ml je: Hvala lepa. Zeli še kdo razpravljati? 
(Nihče.) .. - . ... , 

Tovariš Golob je predlagal, da bi v točki a) zadnji stavek dopolnili z be- 
sedilom: »Tudi predlagatelje aktov Skupščini SFRJ in ...« S tem bi predlaga- 
telje zavezali k aktivni vlogi pri uresničevanju dvofaznega postopka, saj nji- 
hovo ravnanje najbolj vpliva na možnost uveljavljanja dvofaznega postop a 
S to dopolnitvijo se strinjam. Ima kdo kakšen pomislek ob tej dopolnitvi. 

Prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlagani sklep z dopolnitvijo točke 
a), naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel sklep v zvezi 
s poročilom delegacije v Zboru republik in pokrajin o poteku usklajevanja 
osnutka poslovnika Zbora republik in pokrajin. 

Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, to je na predlog poslov- 
nika o delu Skupščine SR Slovenije v neposredni vojni nevarnosti m v vojni. 

Predlog poslovnika je predložilo Predsedstvo Skupščine SR Slovenije. Ker 
je predlog poslovnika strogo zaupne narave, bomo ta predlog obravnavali brez 
navzočnosti javnosti. Predstavnike sredstev javnega obveščanja pa prosim, 
da se ravnajo v skladu z določili 430. člena poslovnika in o tej razpravi ne 
poročajo. 

Prehajamo na 11. točko dnevnega reda, to je na volitve m lme- 

1. Predlog odloka o izvolitvi treh članov in njihovih namestnikov v Odbor 
za nagrado Antifašističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije. 

Predlog odloka je predložila Komisija za volitve, imenovanja m admini- 
strativne zadeve. Izvršni svet se s predlogom odloka strinja. Zeli kdo raz- 
pravljati o predlogu odloka? (Ne.) 

Dajem predlog odloka na glasovanje. Kdor je za predlog odloka, naj pro- 
sim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog odloka 
o izvolitvi treh članov in njihovih namestnikov v Odbor za nagrado antifašistič- 
nega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije. 

S tem so bili v Družbenopolitičnem zboru v Odbor za nagrado Antifašistič- 
nega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije izvoljeni: za člana Marko Bule, 
za namestnika Anton Stipanič, za člana dr. Ivo Fabinc, za namestnika dr. Majda 
Škerbinc, za člana dr. Janez Milčinski in za namestnika Ciril Zlobec. 

2. Predlog odloka o imenovanju članov sveta Narodne banke Slovenije. 
Predlog odloka je predložila Komisija za volitve, imenovanja m admini- 

strativne zadeve Skupščine SR Slovenije. Izvršni svet se s predlogom odloka 
strinja. Želi kdo razpravljati o predlogu odloka? (Ne želi.) 

Dajem predlog odloka na glasovanje. Kdor je za predlog odloka, naj prosim 
dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog odloka 
o imenovanju članov sveta Narodne banke Slovenije. 
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S tem so bili za člane Sveta Narodne banke Slovenije v Družbenopolitičnem 
zboru imenovani: Franc Balanč, dr. Dušan Bobek, mag. Andrej Cetinski, mag. 
Stanislav Debeljak, Gustav Grof, Jože Jelene, Jordan Klabjan, dr. Ivo Lavrač, 
Marjan Oblak, Miloš Oprešnik, Vitja Rode, Marjan Sonc, dr. Aleš Vahčič in 
Angelca Vrbnjak. 

3. Predlog odloka o izvolitvi sodnika za prekrške Republiškega senata za 
prekrške v Ljubljani. 

Predlog odloka je predložila Komisija za volitve, imenovanja in administra- 
tivne zadeve Skupščine SR Slovenije. Izvršni svet se je z odlokom strinjal. Zeli 
kdo razpravljati o predlogu odloka? (Nihče.) 

Dajem predlog odloka na glasovanje. Kdor je za predlog odloka, naj prosim 
dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se ie kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor predlog odloka o izvolitvi sodnika 
za prekrške Republiškega senata za prekrške v Ljubljani soglasno sprejel. 

S tem je -bil v Družbenopolitičnem zboru ponovno izvoljen Janez Hanuš 
za sodnika za prekrške Republiškega senata za prekrške. 

4. Predlog odloka o razrešitvi in o imenovanju namestnika člana Repub- 
liške volilne komisije v Ljubljani. 

Predlog odloka je predložila Komisija za volitve, imenovanja in administra- 
tivne zadeve. Zeli kdo razpravljati o predlogu odloka? (Nihče.) 

Ker ne želi nihče razpravljati, dajem predlog odloka na glasovanje. Kdor je 
za predlog odloka, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog odloka 
o razrešitvi in o imenovanju namestnika člana Republiške volilne komisije 
v Ljubljani. 

S tem je bil v Družbenopolitičnem zboru razrešen Marjan Kotar dolžnosti 
namestnika člana Republiške volilne komisije v Ljubljani in imenovana Vida 
Florjančič za namestnico člana Republiške volilne komisije v Ljubljani. 

Prehajamo na 12. točko dnevnega reda, to je na predloge in 
vprašanja delegatov. 

Nimamo postavljenega nobenega vprašanja niti predloga. 
Tovarišice in tovariši! Čeprav traja mandat delegatov Družbenopolitičnega 

zbora Skupščine SR Slovenije do konstituiranja nove Skupščine, to je do 
7. maja, je današnja seja najbrž zadnja seja Družbenopolitičnega zbora v tem 
mandatnem obdobju. 

Za nami so štiri leta dela in 63 sej zbora ter še več sej delovnih teles, sku- 
pin, komisij in tako dalje, na katerih smo si ves čas prizadevali uresničevati 
ustavno funkcijo Družbenopolitičnega zbora. Ni moj namen ocenjevati, koliko 
smo to funkcijo v praksi tudi uresničili, saj je to pravica družbenopolitičnih 
organizacij, ki so nas delegirale v ta zbor. Rada bi le ugotovila, da smo si ves 
čas prizadevali, da bi svoje delo opravili dobro, s posluhom za potrebe in inte- 
rese delovnih ljudi in občanov, v duhu splošnih in dolgoročnih ciljev družbeno- 
političnih organizacij. 

Čeprav smo v analizah našega dela ugotavljali določene slabosti in pomanj- 
kljivosti, pa verjetno smem ugotoviti, da smo svoje delo v Skupščini zgradili na 
usmeritvah organov in delovnih teles Socialistične zveze delovnega ljudstva 
Slovenije, Zveze komunistov Slovenije, Zveze sindikatov Slovenije, Zveze zdru- 
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ženj borcev NOV Slovenije in Zveze socialistične mladine Slovenije. Brez stal- 
.nega in bogatega sodelovanja s temi organizacijami bi svojega dela prav go- 
tovo ne mogli opraviti tako, kot smo ga. 

Mislim, da izražam tudi vaše mnenje, če rečem, da sta bila pri zboru in pri 
njegovem obsežnem delu v nepreceljivo pomoč tudi oba odbora, Odbor za druž- 
benopolitični sistem in Odbor za družbenoekonomske odnose, še posebej pa 
njuna dva predsednika, ki sta hkrati opravljala tudi dolžnosti podpredsednikov 
Skupščine. To velja seveda tudi za vse skupščinske komisije, pri čemer mo- 
ram zlasti pohvaliti tiste delegate Družbenopolitičnega zbora, ki so marljivo 
vodili tudi skupščinske komisije in sodelovali v številnih medzborovskih sku- 
pinah delegatov in pomagali pri iskanju odločitev tudi drugima dvema 
zboroma. 

Mislim tudi, da so nam bili v veliko pomoč člani našega Izvršnega sveta in 
predstavniki republiških upravnih in drugih organov. Posebej naj omenim še 
družbeni svet za družbeno ureditev in družbeni svet za razvoj, kakor tudi druge 
družbene svete kot na primer za izobraževanje, mednarodno politiko in tako 
naprej. 

Na tem mestu je najbrž prav, da se zahvalimo tudi strokovni službi zbora, 
ki je korektno in z vso zavzetostjo opravljala svoje dolžnosti, tako da smo 
lahko nemoteno delovali kot zbor in tudi kot delovna telesa in skupine dele- 
gatov in komisije. 

Ob koncu sem dolžna zahvalo vsem vam, ki ste mi pomagali pri pripravah 
in vođenju sej zbora. Vsem se zahvaljujem za aktivno delo v zboru in vam 
želim pri opravljanju novih dolžnosti veliko uspehov. 

Seja Družbenopolitičnega zbora je s tem zaključena. 

(Seja zbora je bila končana od 12.45.) 



Zasedanje 
24. februarja 1982 

Predsedovala: Tina Tomlje, 
predsednica Družbenopolitičnega zbora 

Pričetek zasedanja ob 9.30. 

Predsedujoča Tina Tomlje: Tovarišice in tovariši delegati! Pričenjam 
skupno zasedanje Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega 
zbora Skupščine SR Slovenije, na katerem bomo poslušali ekspoze k predlogu 
za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu državne 
uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih 
organih z osnutkom zakona, k informaciji o uresničevanju zakonov o sistemu 
državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških 
upravnih organih in k predlogu za izdajo zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o organizaciji in delovnem področju republiških upravnih orga- 
nov in republiških organizacij ter samostojnih strokovnih služb Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije z osnutkom zakona ter k predlogu zakona o ustanovitvi 
Republiškega družbenega sveta za vprašanja organizacije in delovanja admini- 
strativno-strokovnih služb, ki ga bo imel tovariš Dušan Sinigoj, podpredsednik 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. Besedo dajem tovarišu Dušanu 
Sinigoju. 

Dušan Šinigoj: Tovarišice in tovariši delegati! Ob spremljanju ures- 
ničevanja zveznega zakona o temeljih sistema državne uprave in zakona q si- 
stemu državne uprave in Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o repub- 
liških upravnih organih prihaja Ivršni svet Skupščine SR Slovenije s predlogi 
za spremembe in dopolnitve zakona o sistemu državne uprave in zakona o orga- 
nizaciji in delovnem področju republiških upravnih organov, organizacij ter 
samostojnih strokovnih služb Izvršnega sveta ter s prvo informacijo o uresniče- 
vanju zakonov na tem področju. Poleg tega je Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije na podlagi dogovora o oblikovanju družbenega sveta pripravil in pred- 
ložil za današnjo sejo zborov tudi predlog zakona o ustanovitvi Republiškega 
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družbenega sveta za vprašanja organizacije in delovanja administrativno-stro- 
kovnih služb. 

Sistemsko ureditev položaja organov državne uprave, zlasti pa njihove 
vloge pri upravljanju družbenih zadev so narekovali z ustavo in zakonom o 
združenem delu opredeljeni družbenoekonomski odnosi in družbenopolitični 
sistem. Zato so bili z zveznim zakonom določeni enotni temelji sistema kole- 
gijskih izvršilnih organov skupščin družbenopolitičnih skupnosti ter upravnih 
organov od občine do federacje, izhajajoč iz načela, da izvršilni in upravni organi 
v okviru svojih pravic in dolžnosti ustvarjajo in zagotavljajo s svojim celotnim 
delom pogoje za razvoj socialističnih samoupravnih odnosov ter svoje funkcije 
opravljajo na način, ki ustreza in utrjuje samoupravni položaj delovnega 
človeka. 

Ta izhodišča omogočajo in zahtevajo, da se pri oblikovanju, sprejemanju in 
izvajanju družbenih odločitev polno uveljavi odgovornost izvršnih svetov in 
upravnih organov do delegatskih skupščin in do vseh samoupravnih družbenih 
struktur. Za tak cilj pa potrebujemo učinkovito in ustrezno strokovno in teh- 
nično usposobljeno državno upravo. 

Informacija, ki je predložena k predlogu za izdajo zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o sistemu državne uprave, predstavlja prvo in še ne- 
popolno oceno uresničevanja teh zastavljenih ciljev. Z njo smo želeli prikazati 
stanje v državni upravi, na ravni republike in v občinah ter opozoriti na tiste 
pojave in probleme, ki vplivajo na uresničevanje družbene preobrazbe držav- 
ne uprave. 

Proces preobrazbe državne uprave poteka v zapletenih družbenih razmerah, 
v katerih se moramo z vsemi razpoložljivimi silami usmeriti v odpravljanje 
neskladja v gospodarskem in splošnem družbenem razvoju, ki so posledica pre- 
počasnega uveljavljanja samoupravnih družbenoekonomskih odnosov in gospo- 
darskega sistema, na nekaterih pomembnih področjih družbene reprodukcije, 
pa tudi nedoslednosti tekoče ekonomske politike. 

Pri tem pa ni in ne more biti dileme, s kakšnimi sredstvi in po kakšni 
poti bomo najuspešneje odpravljali nakopičene težave; le s krepitvijo samo- 
upravnega, odločujočega vpliva združenih delavcev na celotno družbeno repro- 
dukcijo in krepitvijo političnega sistema socialističnega samoupravljanja. Pri 
tem imajo pomembno vlogo državni organi. Ob tem se ne zavzemamo za kre- 
pitev vloge državnih organov, ki naj bi glede na nakopičena materialna proti- 
slovja in težave tudi z administrativnimi ukrepi v tekoči ekonomski politiki 
pogosteje posegali v upravljanje družbene reprodukcije, ampak ocenjujemo kot 
eno prioritetnih nalog izvršnih svetov in upravnih organov, da zagotavljajo po- 
goje za delovanje in razvoj delegatskega sistema ter spodbujajo interese delov- 
nih ljudi in občanov za samoupravno sprejemanje odločitev in njihovo izvajanje. 

Tovarišice in tovariši! Izvršni svet ocenjuje, da je v razpravi o procesu 
preobrazbe državne uprave potrebno še posebej in širše oceniti razraščenost 
administrativnega dela v vseh oblikah združenega dela. V prizadevanjih za 
utrjevanje socialističnih samoupravnih odnosov in za gospodarsko stabilizacijo 
se nujno soočamo s problemi prekomernega obsega administrativno-strokovnih 
opravil v naši družbi, saj po ocenah opravljajo taka dela v naši republiki v go- 
spodarstvu okoli 150 000 delavcev, v samoupravnih interesnih skupnostih nad 
5000, v občinskih upravah nad 7400, v republiški upravi brez delavcev v organih 
za notranje zadeve pa nad 2200 delavcev. 



Skupno zasedanje Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora 

Zato je bila na pobudo Zveze komunistov Slovenije zastavljena široka druž- 
bena akcija za analizo stanja in na tej podlagi za odpravljanje nepotrebnih 
administrativno strokovnih opravil, za racionalnejšo organizacijo strokovnih 
služb, ki opravljajo administrativno strokovna in pomožna dela v organizacijah 
združenega dela in njihovih asociacijah, v samoupravnih interesnih skupnostih, 
krajevnih skupnostih, v državnih organih ter v družbenopolitičnih in družbenih 
organizacijah. 

Ocenjujemo, da imamo v praksi dovolj podlag za ocene in konkretne ukre- 
pe v sleherni sredini proti razraščanju administrativno strokovnih opravil, za 
boljše organiziranje strokovnih služb, odpravljanje podvojenosti pri opravljanju 
teh istih opravil ter predvsem za izboljšanje kvalitete administrativno strokov- 
nega dela, ki je ena od pomembnih nalog za samoupravno odločanje. 

Za uresničitev te naloge, ki nikakor ne more biti enkratna akcija, ampak 
trajna naloga, bi morali odločneje in dosledneje uresničevati odnose svobodne 
menjave dela med delavci administrativnih in strokovnih služb in uporabniki 
njihovih storitev, saj so tudi nerazviti družbenoekonomski odnosi na tem pod- 
ročju eden bistvenih vzrokov za neustrezno organizacijo in delovanje admini- 
strativno strokovnih služb. 

To velja tako za odnose v delovnih organizacijah, kjer delavci v temeljnih 
organizacijah združenega dela še vedno ne vplivajo odločujoče na obseg in 
vrsto del in nalog, ki naj jih opravljajo delovne skupnosti, kot tudi za odnose 
v samoupravnih interesnih skupnostih vseh vrst, kjer se še vedno ne uveljav- 
lja zadosten vpliv delegatskih skupščin na dela in naloge ter število delavcev 
v njihovih strokovnih službah. 

Prav tako pa bi tudi uveljavljanje dohodkovnih odnosov v delovnih skup- 
nostih upravnih organov, ki temeljijo na primerni uporabi načel svobodne 
menjave dela lahko znatno prispevalo k racionalizaciji dela v državni upravi. 

Le dosledno razviti odnosi svobodne menjave dela lahko zagotovijo, da 
bodo delovne skupnosti tudi dohodkovno motivirane za svoj večji prispevek pri 
opravljanju del in nalog, zaradi katerih so ustanovljena. Le če bomo uspeli 
uveljaviti odvisnost dohodka delavcev v delovnih skupnostih upravnih orga- 
nov od dejansko opravljenega dela pri izvrševanju funkcij upravnega organa 
ter tudi na tem področju dosledno izpeljali nagrajevanje delavcev po rezultatih 
dela, bomo lahko dosegli tudi večjo učinkovitost in kakovost dela, pa tudi zmanj- 
šanje števila delavcev. 

V takšno odvisnost bi morali postaviti vse administrativne delavce v stro- 
kovnih službah, tako v temeljni organizaciji združenega dela, samoupravnih 
interesnih skupnostih in krajevnih skupnostih ter odločneje uveljaviti ukrepe 
za njihovo zmanjševanje, zlasti v organizacijah združenega dela in njihovih 
asociacijah. Posebno pa velja znova proučiti delo strokovnih služb samoupravnih 
interesnih skupnosti in krajevnih Skupnosti, saj se v praksi še vedno dogaja, 
da se podvajajo naloge teh služb z nalogami državne uprave in obratno. 

Na porast administrativnega dela na vseh ravneh vplivajo tudi neracionalni 
postopki in metode dela, pa tudi zahteve po podatkih, ki se mnogokrat zbirajo 
po med seboj neusklajenih zahtevah in metodologijah. Zato Izvršni svet s po- 
sebno odgovornostjo pripravlja zakon o družbenem sistemu informiranja, tako 
glede sistema kot tudi v praktični izpeljavi posameznih informacijskih siste- 
mov in dejavnosti specializiranih služb, organov in organizacij na tem 
področju. 



24. februarja 1982 673 

Aktivnost za zmanjševanje obsega administrativnega dela in odpravljanja 
njegovih vzrokov je potekala že vse preteklo leto tako na ravni republike kot 
v občinah, kjer so bile oblikovane posebne komisije pri izvršnih svetih. Ker 
pa je za odpravljanje vzrokov preobsežnega administrativnega dela na vseh 
področjih družbenega dela, ki nesorazmerno obremenjuje družbeni dohodek, 
potrebna trajna in intenzivna aktivnost, je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
dal pobudo za ustanovitev republiškega družbenega sveta za vprašanje organi- 
zacije in delovanja administrativno strokovnih služb. Družbeni svet, v katerem 
bi sodelovali najodgovornejši družbeni dejavniki, naj bi z vidika racionalne za- 
snove družbeno potrebnega administrativnega strokovnega dela obravnaval na- 
čelna vprašanja razvoja teh služb ter spodbujal, usmerjal in usklajeval aktiv- 
nosti vseh družbenih dejavnikov za učinkovitejšo organizacijo in delovanje 
administrativno strokovnih služb. Udeleženci v delu družbenega sveta so se 
dogovorili za oblikovanje takega družbenega sveta, Izvršni svet pa je na podlagi 
tega dogovora pripravil predlog zakona o ustanovitvi družbenega sveta. 

Tovarišice in tovariši delegati! Izvršni svet je olb analizi učinkovitosti 
svojega dela že v preteklem letu sprejel več sklepov kot osnovo za nadaljnje 
delo republiške uprave pri aktivnosti za zmanjševanje administrativnega dela 
in odpravljanje njegovih vzrokov. 

Republiški upravni organi, organizacije in strdkovne službe sedaj inten- 
zivno proučujejo predpise in postopoma pripravljajo njihove spremembe, pri 
čemer so nekatere že v obravnavi oziroma so vključene v program zakonodaj- 
nega dela, na primer urejanje prostora, družbeni sistem informiranja, delovna 
razmerja in podobno. V pripravi so tudi gradiva za spremembe splošnega uprav- 
nega postopka in sodnih postopkov iz zvezne in republiške pristojnosti, kjer pa 
so potrebna obsežnejša proučevanja. Posebna aktivnost se odvija v okviru Službe 
družbenega knjigovodstva in pristojnih republiških upravnih organov za poeno- 
stavitev evidenc v finančno računovodskem poslovanju in nekaterih drugih 
evidenc. 

Izvršni svet neposredno in tudi prek svojih delovnih teles sproti kritično 
ocenjuje zakone in druge predpise, ki so v postopku sprejemanja, še posebej 
z vidika njihovega vpliva na obseg administrativno strokovnih opravil, kakor 
tudi možnih posledic, ki lahko povzročajo zlasti pri zaposlenih občanih veliko 
izgubo delovnega časa in izostankov z dela. Takšnv ocenjevanje predpisov mora 
postati trajna naloga vseh izvršnih svetov in upravnih organov, zato Izvršni 
svet predlaga tudi ustrezno dopolnitev 1. člena zakona o sistemu državne uprave. 

Začete so še druge konkretne akcije na posameznih področjih, ki naj izbolj- 
šajo metode delovanja upravnih organov in pospešijo postopke. Vzporedno s tem 
poteka akcija, ki je usmerjena v smotrnejšo organizacijo dela republiške uprave, 
še posebej .tehničnih in pomožnih služb, zmanjšanje števila delavcev ter ustrez- 
nejšo prerazporeditev del in nalog v republiških upravnih organih, republiških 
organizacijah in strokovnih službah Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 

Od leta 1977 dalje se je namreč število delavcev v republiški upravi stalno 
povečevalo. Šele v letu 1981 se je ta trend zaustavil in se je število delavcev 
do konca leta 1981 znižalo že za 2,5 odstotka. 

V tem letu je treba ta proces še pospešiti in ocenjujemo, da bodo lahko re- 
publiški upravni organi, organizacije in službe Izvršnega sveta do konca leta 
1982 na navedenih osnovah znižale število zaposlenih še za 8 odstotkov. Skupaj 
z že doseženim znižanjem v preteklem letu se bo tako zmanjšalo število zapo- 
slenih za nekaj več kot 10 odstotkov. Zmanjšalo pa se ne bo število zaposlenih, 
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ki opravljajo inšpekcijski nadzor kakor tudi ne tistih, ki opravljajo operativne 
naloge v Republiškem sekretariatu za notranje zadeve, Republiškem sekreta- 
riatu za ljudsko obrambo, Zavodu SRS za šolstvo, upravah za družbene prihodke 
in kazensko-poboljševalnih zavodih. 

Sklep Izvršnega sveta zavezuje vse republiške upravne organe, da v dveh 
mesecih s posebnimi programi zagotovijo realizacijo sprejete obveznosti in po- 
novno ocenijo akte o sistemizaciji del in nalog. Po sedaj veljavnih sistemiza- 
cijah je trenutna zasedenost del in nalog 76 odstotna, pri posameznih organih 
pa se giblje med 50 in 90 odstotki. Zato bomo selektivno, za vsak posamezen 
organ oziroma organizacijo ocenili realne možnosti znižanja števila zaposlenih 
delavcev do konca leta 1982, pri tem pa ne bomo zanemarili socialne varnosti 
delavcev, ki jo je po naši oceni mogoče zagotoviti z prerazporeditvijo prostih 
delavcev na druga delovna področja. 

Izvršni svet meni, da bi morali ustrezne ukrepe za izboljšanje racionalizacije 
dela in za zmanjšanje števila delavcev predvsem glede zmanjševanja obsega 
administrativnega dela in preusmerjanja delavcev, ki opravljajo administra- 
tivno-strokovna opravila, v proizvodno delo, sprejeti tudi v občinskih upravnih 
organih, v strokovnih službah samoupravnih interesnih skupnostih in drugih 
subjektih našega družbenega in gospodarskega življenja. 

Na podlagi sklepa, ki ga je Izvršni svet sprejel, že teče akcija za koncentra- 
cijo tistih opravil za vse tiste organe, ki jih je glede na opremljenost in pro- 
storske pogoje mogoče racionalneje organizirati v skupnih službah. Službe bodo 
glede na prostorsko razdrobljenost republiške uprave koncentrirane na dveh 
mestih. Sekretariat Izvršnega sveta bo opravljal skupne naloge za 15 organov 
in organizacij, Republiški sekretariat za pravosodje, upravo in proračun pa za 
13 organov in organizacij ter še za nekatere samoupravne interesne skupnosti. 

Tudi na področju modernizacije poslovanja, predvsem pri uvajanju avto- 
matske obdelave podatkov v republiških upravnih organih in republiških orga- 
nizacijah so bili že doseženi nekateri rezultati. Za pospešitev procesa moderni- 
zacije in posodobitev poslovanja upravnih organov pripravljamo za sedanje 
srednjeročno obdobje skupen srednjeročni in izvedbeni program modernizacije 
poslovanja s poudarkom na avtomatski obdelavi podatkov. Vseboval bo pred- 
vsem področja modernizacije, potrebne spremembe normativnih in organizacij- 
skih rešitev, opredelitev novih metod in tehnik dela, uvajanje sodobne opreme in 
informacijske tehnologije. Tiste naloge iz srednjeročnega programa, ki bodo 
dale takojšnje rezultate, bomo uresničili že v letošnjem letu. 

Zastavljena aktivnost za povečanje učinkovitosti dela republiške uprave 
se bo v sklopu skupne akcije za zmanjševanje obsega administrativno strokovnih 
opravil nadaljevala tudi v smeri usposabljanja upravnih organov z celovitejše 
obvladovanje njihovih nalog, za krepitev njihove operativnosti pri izvrševanju 
zakonov in drugih predpisov ter za smotrnejše predlaganje rešitev. V to smer 
so naravnani vsi ukrepi za izboljšanje kadrovske strukture, za modernizacijo 
dela, za oblikovanje normativov, zagotavljanje potrebnega dela oziroma zago- 
tavljanje rezultatov dela, ki so pogoj za uresničitev tudi dohodkovnih odnosov 
v upravi. 

Izvršni svet na podlagi analize organizacije in delovanja upravnih organov 
ocenjuje, da sta zvezni in republiški zakon o sistemu državne uprave ustrezna 
podlaga in usmeritev za delovanje državne uprave, vendar pa jih prepočasi 
uresničujemo. To velja še zlasti za učinkovitost in kakovost dela upravnih orga- 
nov in njihov aktiven odnos do urejanja družbenih zadev in predlaganja ukre- 
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pov. Prepočasi se uveljavlja tudi samostojna neposredna odgovornost upravnih 
organov za stanje na področjih, za katera so ustanovljeni. V nekaterih občinah 
je očitna tudi neracionalnost pri organizacijskih rešitvah, ki ne izhajajo iz ocen 
o obsegu in značaju nalog na posameznih upravnih področjih in ne omogočajo 
smotrne organizacije dela, specializacije delavcev, smotrne uporabe tehničnih 
sredstev ter celovitega in kvalitetnega opravljanja funkcionalnega organa. Zato 
je potrebna odločnejša aktivnost in konkretni ukrepi za izvajanje obstoječih za- 
konskih določb, v Izvršnem svetu pa razmišljamo tudi o možnosti dograjevanja 
posameznih zakonskih rešitev v smeri večje racionalnosti in učinkovitosti dela 
državne uprave. 

Glede na zaostrene družbenoekonomske razmere v družbi, pomanjkljivosti 
v delovanju posameznih republiških upravnih organov ter zaradi doslednega 
izvajanja odgovornosti Izvršnega sveta za stanje na vseh področjih družbenega 
življenja, pa Izvršni svet ocenjuje, da so potrebne tudi nekatere spremembe v 
organizaciji republiških upravnih organov. 

Največ sprememb in dopolnitev v zakonu o sistemu državne uprave izhaja 
iz dopolnil k ustavi Socialistične republike Slovenije. Poleg tistih sprememb, ki 
jih narekujejo.izrecne določbe ustavnih amandmajev, se v vsebinskem smislu 
nanje opirajo tudi druge spremembe tako, da pomenijo njihovo izpeljavo ozi- 
roma konkretizacijo za izvršne svete in upravne organe. V tem smislu so dodane 
določbe v zvezi z uresničevanjem načel kolektivnega dela, odločanja in odgovor- 
nosti v izvršnih svetih in upravnih organih, zlasti v komitejih. Spremenjene so 
določbe, ki se nanašajo na omejitev ponovne izvolitve oziroma imenovanja 
funkcionarjev v upravnih organih. Izključena je možnost izjemnega ponovnega 
imenovanja sekretarjev in predsednikov komitejev ter njihovih namestnikov po 
poteku dveh mandatnih dob. 

Zvezni zakon v skladu z ustavo izenačuje položaj predstojnikov vseh orga- 
nov ne glede na naravo nalog in organizacijsko obliko organa. Zato je predla- 
gatelj v skladu z II. amandmajem predvidel tudi za funkcionarje, ki vodijo za- 
vode, uprave, inšpektorate in upravne organizacije, da so po preteku 4-letne 
mandatne dobe izvrševanja svoje funkcije lahko ponovno imenovani še za eno 
mandatno dobo. Pri tem je upošteval, da so vsi funkcionarji za svoje delo 
in za delo organa, ki ga vodijo, politično odgovorni skupščini družbenopolitične 
skupnosti in njenemu izvršnemiu svetu in da s svojim delovanjem in odločitvami, 
ki jih sprejemajo oziroma s predpisi in akti, ki jih izdajajo, lahko bistveno 
vplivajo na uresničevanje pravic in obveznosti delovnih ljudi in občanov ter 
samoupravnih organizacij in skupnosti in na njihov družbenoekonomski po- 
ložaj. 

V razpravah so bila izražena mnenja, da bi bilo glede na pomanjkanje stro- 
kovnih kadrov smotrno iz te omejitve izločiti funkcionarje, ki v občinah vodijo 
zavode, uprave in inšpektorate, zato bo predlagatelj predlagano rešitev s tega 
vidika ponovno proučil. 

Glede na to, da pri organizacijskih rešitvah, zlasti v občinah, ni bilo 
vselej upoštevano načelo racionalnosti, je bolj poudarjena usmeritev za usta- 
navljanje upravnih organov za več upravnih področij, seveda po proučitvi obse- 
ga, vrste, medsebojne povezanosti in načina izvrševanja upravnih nalog na 
posameznih področjih. Pri tem mora biti temeljno vodilo pri odločitvi o organi- 
zaciji upravnih organov skrb za čimbolj učinkovito opravljanje upravnih nalog 
in za uveljavitev smotrne organizacije in metod dela. Glede na sedanje stanje 
organizacije, zlasti v manjših občinah, kjer tudi ob združevanju nekaterih 
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upravnih področij zaradi majhnega obsega opravil in nalog ne bi bilo smotrno 
ustanavljati samostojne upravne organe, zakon bolj izrazito napotuje na usta- 
novitev enotnega občinskega sekretariata. 

Tudi spremenjene določbe predstavljajo načela za organizacijo upravnih 
organov, saj opredeljujejo le elemente, ki jih je potrebno analizirati in se na 
njihovi podlagi odločiti za najustreznejšo organizacijo upravnih organov glede 
na konkretne razmere v vsaki družbenopolitični skupnosti. 

Predlagane določbe po mnenju predlagatelja ne posegajo v pravice in dolž- 
nosti občinskih skupščin in ostajajo v mejah ustavnega pooblastila za zakonsko 
urejanje teh vprašanj, vendar bo predlagatelj ob upoštevanju mnenj iz raz- 
prav ponovno proučil potrebo po spremembi teh določb oziroma njihovo vsebino. 

Izvršni svet meni, da je nujno preprečiti podvajanje pri opravljanju isto- 
vrstnih nalog strokovne narave za potrebe skupščin samoupravnih interesnih 
skupnosti in upravnih organov ter zagotoviti, da se bodo te naloge opravljale 
samo na enem mestu, to je v strokovni službi samoupravne interesne skup- 
nosti ali v upravnem organu. V tem smislu predlaga Izvršni svet tudi spre- 
membo ustrezne določbe zakona o sistemu državne uprave, ki nalaga uprav- 
nemu organu, da se sporazume s samoupravno interesno skupnostjo o razme- 
jitvi in racionalizaciji pri opravljanju strokovnih nalog na posameznem 
področju. 

V zvezi z razmejitvijo nalog državne uprave in drugih subjektov, ki delu- 
jejo na istih področjih, bomo v okviru aktivnosti za pripravo novih aktov o siste- 
mizaciji del in nalog republiških upravnih organov in za zmanjšanje števila 
zaposlenih morali presoditi, ali nekatere naloge, ki jih sedaj opravljajo nekateri 
upravni organi, zlasti republiške organizacije, ne sodijo v dejavnost organi- 
zacij združenega dela. Enaka naloga pa čaka tudi občinske upravne organe in 
izvršne svete skupščin občin. 

V zvezi s samoupravno organiziranostjo delavcev v upravnih organih je 
v osnutku zakona glede na pobude iz nekaterih občin variantno predvidena 
možnost, da delavci manjših upravnih organov iste družbenopolitične skupnosti 
s samoupravnim sporazumom oblikujejo eno delovno skupnost. Ob tem pa se 
predlagatelj zaveda, da določbe o oblikovanju delovne skupnosti sodijo v temelje 
sistema državne uprave; zaradi enotnosti urejanja jih vsebuje zvezni zakon, 
ki določa tudi obseg in vrsto samoupravnih pravic in obveznosti ter se te 
določbe zveznega zakona neposredno uporabljajo. Pri tem pa je potrebno upo- 
števati, da taka sprememba zahteva tudi ustrezno prilagoditev določb o druž- 
benoekonomskih odnosih, zlasti o dohodku in določb v odnosih pri vodenju 
upravnega organa, ki jih prav tako vsebuje zvezni zakon. Ker so spremembe 
zveznega zakona že v postopku, bo ob njihovi obravnavi predlagana tudi spre- 
memba v tej smeri. 

Glede na naloge upravnih organov in dosedanje izkušnje predlaga Izvršni 
svet tudi nekatere spremembe v organizaciji republiških upravnih organov, 
predvsem na področjih, ki so vitalnega pomena za naš razvoj. 

Odgovornost Izvršnega sveta za stanje na vseh področjih družbenega živ- 
ljenja v republiki oziroma odgovornost republiškega upravnega organa za stanje 
na področju, za katerega je ustanovljen, zahteva njihovo tekoče spremljanje 
uresničevanja nalog, učinkovitejše ukrepanje in intenzivnejše delo ter koordi- 
nacijo pri pripravi in uresničevanju razvojnih usmeritev v skladu z vlogo, 
obveznostmi in nalogami, ki jih imajo upravni organi v političnem sistemu 
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socialističnega samoupravljanja. Te naloge bo mogoče uspešneje uresničiti v 
predlagani spremembi organizacije republiških upravnih organov. 

Zahtevni planski cilji na področju energetike, oskrbe z energijo, ki je vedno 
težja, se pojavljajo tako pogosti in specifični problemi, da zahtevajo nenehno 
delovanje in usklajevanje vseh nosilcev energetske politike v republiki. Zato 
menimo, da je za to področje nujen samostojni upravni organ. 

Prav tako tudi na področju industrije, gradbeništva in drobnega gospodar- 
stva, kjer se zavzemamo za hitrejše prestrukturiranje, večjo povezanost v Jugo- 
slaviji, modernizacijo in seveda odločnejšo vključitev v mednarodno delitev dela. 

Zaradi pomena turizma in gostinstva, ki izhaja iz sprejetih srednjeročnih 
dokumentov, predlagamo tudi ustanovitev republiškega komiteja za to področje. 

Povečane zahteve za hitrejši razvoj raziskovalne dejavnosti in njeno večjo 
neposredno vpetost v skupna družbeno razvojna prizadevanja, bodo terjale tudi 
povečano aktivnost in odgovornost republiškega upravnega organa za to pod- 
ročje. Poleg tega razširjamo naloge komiteja tudi na področje razvoja tehno- 
logije, kar je nedvomno dodatni razlog za drugačno samostojno organiziranje 
upravnega organa. 

V novih kriterijih kot kolegijskih upravnih organih bo tudi ustrezneje prišlo 
do izraza kolektivno delo in povezanost z vsemi subjekti, ki delujejo na posa- 
meznih upravnih področjih. 

Poleg navedenih so predlagane še nekatere druge organizacijske spre- 
membe, kot na primer vključitev centra za družbeno informiranje v republiški 
komite za informiranje, poleg tega se je potrebno posebej opredeliti o variant- 
nih možnostih glede republiškega proračuna. Sedanja organiziranost izhaja 
iz ustavne opredelitve funkcije republiškega proračuna, po kateri se sredstva 
republiškega proračuna namenjajo predvsem za financiranje republiških orga- 
nov ter za nekatere druge z ustavo navedene namene. 

V zadnjem obdobju pa je v ospredju problematika v zvezi z zagotavljanjem 
prispevka federaciji, saj se v ta namen v letu 1982 zagotavlja že nad 57 % 
vseh prihodkov republiškega proračuna. Povečuje pa se tudi delež sredstev, ki 
se v republiškem proračunu namenjajo za intervencijo v gospodarstvu in za 
nekatere druge s posebnimi zakoni določene obveznosti. Glede na to je treba 
oceniti ustreznost sedanje organizacije oziroma se opredeliti o variantnem pred- 
logu, po katerem naj bi se področje republiškega proračuna preneslo iz Repub- 
liškega sekretariata za pravosodje, upravo in proračun v Republiški sekretariat 
za finance. Variantni predlog namreč omogoča povezavo nalog v zvezi s pri- 
pravo in izvrševanjem republiškega proračuna z nalogami, ki se nanašajo na 
sistem splošne porabe in s tem tudi na vire sredstev republiškega proračuna. 

Tovarišice in tovariši delegati! Izvršni svet ocenjuje, da so pri delovanju 
državne uprave že opazni določeni pozitivni premiki, da pa je ta proces potrebno 
pospešiti. V vseh sredinah moramo zato intenzivirati reševanje ključnih vse- 
binskih vprašanj preobrazbe državne uprave, k čemer pa naj bi prispevale tudi 
predlagane zakonske spremembe. Pri tem naj nam bo vodilo stališče, da se ne 
smemo bati sprememb, če jih razvoj, dosežki in praksa socialističnega samo- 
upravljanja narekujejo. 

Izvršni svet se zaveda, da je uresničitev zastavljenih ciljev mogoče doseči 
le z usklajeno in stalno aktivnostjo na vseh ravneh, zlasti pa v občinah kot 
temeljnih družbenopolitičnih skupnostih. Posebej pomembno pa je, da sprejete 
usmeritve začnemo takoj izvajati tako, da se bo ob racionalni organizaciji hitre- 
je izboljševala učinkovitost in kvaliteta dela državne uprave, uveljavila odgo- 
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vornost za stanje ter za predlaganje ukrepov in pobud, hkrati pa povečala tudi 
aktivnost pri doslednem izvrševanju sprejetih odločitev. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo še nadalje spremljal in analiziral 
stanje in pojave pri delovanju izvršnih svetov in upravnih organov na podlagi 
enotne metodologije in bo v skladu z zahtevo Skupščine še v tem letu pripravil 
celovitejšo analizo, ki bo širše ocenila doseženo stopnjo preobrazbe državne 
uprave in vzroke za zaostajanje pri uresničevanju zastavljenih ciljev, kakor 
tudi učinke doslej sprejetih ukrepov. 

Izvršni svet bo upoštevaje razprave v skupščinskih telesih in v Svetu za 
družbenopolitični sistem pri Predsedstvu Republiške konference Socialistične 
zveze ponovno temeljito proučil spremembe, ki jih je potrebno uveljaviti v za- 
konu o sistemu državne uprave tako, da bo zakon lahko sprejet do roka za 
uskladitev z ustavnimi amandmaji. Ob predlogu sprememb zakona o organi- 
zaciji republiških upravnih organov pa bo predložil tudi spremembe odloka 
o sestavi republiških komitejev, ki bodo potrebne zaradi njihove nove organi- 
zacije, tem prej, ker so predlogi iz razprav opozorili na potrebo po spremembah 
o sestavi nekaterih republiških kolegijskih upravnih organov. 

Tovarišice in tovariši delegati! Izvršni svet je v svojem ekspozeju pred- 
stavil svojo dosedanjo aktivnost na tem področju in skupne naloge, ki jih mo- 
ramo odgovorno uresničevati, predvsem z zagotavljanjem kvalitetnega uprav- ' 
nega, strokovnega in administrativnega dela, ki bo pripomoglo h kvalitetnemu, 
odgovornemu in učinkovitemu družbenemu odločanju. Izvršni svet zato pred- 
laga, da sprejmete predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o si- 
stemu državne uprave in Izvršnem svetu Skupščine Socialistične republike 
Slovenije ter o republiških upravnih organih in osnutek tega zakona ter pred- 
log za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in de- 
lovnem področju republiških upravnih organov in republiških upravnih organi- 
zacij ter samostojnih strokovnih služb Izvršnega sveta Skupščine Socialistične 
republike Slovenije in osnutek tega zakona ter predlog zakona o ustanovitvi 
republiškega sveta za vprašanje organizacije in delovanja administrativno stro- 
kovnih služb. 

Predsedujoča Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Dušan Šinigoj. Za- 
ključujem skupno zasedanje vseh treh zborov in prosim delegate, da se vrnejo 
v dvorane, da bi nadaljevali z ločenimi sejami. 

(Skupno zasedanje je bilo končano ob 10. uri.) 



Zasedanje 
10. marca 1982 

Predsedoval: Emil Tomažič, 
predsednik Zbora združenega dela 

Pričetek seje ob 9.40. 

Predsedujoči Emil Tomažič: Tovariši delegati, spoštovani gostje! 
Pričenjam skupno zasedanje Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbeno- 
političnega zbora, na katerem bomo poslušali uvodno besedo k informaciji Iz- 
vršnega sveta Skupščine SR Slovenije o preskrbljenosti tržišča s proizvodi široke 
potrošnje s posebnim poudarkom na osnovnih proizvodih vsakodnevne r'abe v 
letu 1982. Besedo ima tovariš Alojz Klemenčič, član Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije in predsednik Republiškega komiteja za tržišče in splošne gospo- 
darske zadeve. 

Alojz Klemenčič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Preskrbi tržišča z osnovnimi živili in drugimi pomembnimi izdelki vsak- 

danje rabe je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije v preteklem letu vseskozi 
posvečal posebno pozornost in sprejemal številne ukrepe. Prav tako so bili 
aktivni v ustreznih splošnih združenjih in poslovnih skupnostih, v organizacijah 
združenega dela in nenazadnje tudi v občinah. 

Zaradi pomembnosti tega vprašanja se je Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije odločil, da že v začetku leta pripravi informacijo in da oceno o preskrbi 
z omenjenimi izdelki v letu 1982. Predložena informacija je bila obravnavana 
tudi na skupnem sestanku s predsedniki izvršnih svetov občin, v družbeno- 
političnih organizacijah na ravni republike in drugod. 

Današnja razprava v Skupščini SR Slovenije naj bi prispevala k temelji- 
tejši skupni oceni stanja in problematike preskrbe ter dala usmeritve za razre- 
ševanje občutljivih problemov na tem področju. 

Srednjeročni planski in osnovni politični dokumenti poudarjajo skrb za 
preskrbo občanov z osnovnimi živili. Prav tako ji je namenjena posebna po- 
zornost v letnih dokumentih o ekonomski politiki, v številnih sprejetih samo- 
upravnih sporazumih med organizacijami združenega dela in v družbenih do- 
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govorih, sklenjenih med republikami in pokrajinama, in nenazadnje v številnih 
programih občin. 

Preskrba z živili ni samo stvar tekočega pomena, ampak je skrb zanje 
strateška in osrednja naloga celotnih družbenih prizadevanj. Zato je to vpra- 
šanje zadnje čase nenehno v ospredju, zlasti, ker v strukturi življenjskih stroš- 
kov v Sloveniji še vedno odpade 38% vseh izdatkov za hrano. To pomeni, da 
bo treba tudi v prihodnje preskrbi posvečati vso pozornost, tekoče spremljati 
procese in sproti razreševati odprte probleme. 

Zagotavljanje nemotene preskrbe je izredno kompleksna in zapletena na- 
loga in to posebno v razmerah, ko se soočamo s številnimi gospodarskimi teža- 
vami v proizvodnji zaradi pomanjkanja nekaterih surovin in reprodukcijskih 
materialov, s prizadevanji za povečanje izvoza ob zaostrenih gospodarskih raz- 
merah v svetu, z veliko odvisnostjo domače proizvodnje od uvoza in omejenimi 
uvoznimi možnostmi, z visoko inflacijo in podobno. V spletu takšnih razmer 
je raven preskrbe močno odvisna od razmer v gospodarstvu, gospodarskih gibanj 
in od učinkov medsebojnih odnosov proizvodnje, izvoza in uvoza na preskrbo 
na domačem trgu. 

Zaradi velikega mednarodnega vpliva, učinkov ekonomskih odnosov s tu- 
jino na preskrbo na domačem trgu se pogosto ocenjuje, da preskrba ni zado- 
voljiva zaradi prevelikega izvoza. Takšna ocena ni utemeljena, ker moramo 
vedeti, da je stanje preskrbe na domačem trgu odvisno tudi od izvoznih rezul- 
tatov, ki so hkrati pogoj za uvoz pomembnih sestavin za proizvodnjo izdelkov za 
domači trg. S to medsebojno zvezo smo bil soočeni tudi v preteklosti, v sedanji 
močno zaostreni gospodarski situaciji doma in v svetu pa to dejstvo postaja 
vsakdanja nujnost. 

Pokazatelji tekočih gospodarskih gibanj kažejo, da smo že v začetku leta 
z vso ostrino soočeni s težnjami, ki lahko potencialno ogrožajo stabilizacijska 
prizadevanja in s tem tudi povzročajo motnje pri preskrbi. Tako na primer 
gibanje industrijske proizvodnje, ki je bila v januarju za 9,5 '%> nižja od de- 
cembrske, v februarju pa je za 8,3 večja od januarske kaže, da je industrijska 
proizvodnja neustaljena. Proizvodnja je v veliki meri odvisna od tekočih dobav 
surovin in reprodukcijskih materialov, ker ni ustreznih zalog, ki bi blažile ni- 
hanja pri dobavi surovin in reprodukcijskih materialov. 

Skupen izvoz v SR Sloveniji v januarju in februarju je porasel nominalno 
za 13 °/» v primerjavi z enakim obdobjem lani. Uvoz pa je porasel za 4 %. Izvoz 
na konvertibilno področje je porasel za 13%, uvoz pa zmanjšal za 4 %, tako da 
je pokrivanje uvoza z izvozom na konvertibilno področje v prvih dveh mesecih 
na ravni 82 %. Trgovinski deficit znaša 46 mio dolarjev, kar je za 13 mio do- 
larjev več od predvidene dinamike v projekciji plačilno-bilančnega položaja 
SR Slovenije za leto 1982. 

Cene na drobno so porasle za 3,5!% življenjski stroški pa za 4,5 %, kar je 
daleč nad dopustnim trendom, predvidenim z okviri in politiko cen v letu 1982. 

Tovarišice in tovariši delegati! Zaradi medsebojne zveze med tekočimi go- 
spodarskimi gibanji in problemi preskrbe so bili sprejeti ukrepi za organizirano 
reševanje preskrbe na celotnem jugoslovanskem tržišču. 

Tako kot je bil za leto 1981, bo tudi letos sprejet družbeni dogovor o ukrepih 
za preskrbo enotnega jugoslovanskega tržišča s proizvodi posebnega pomena 
za neposredno porabo delovnih ljudi in občanov. Podpisniki dogovora se zave- 
zujejo, da bodo sprejemali ukrepe, ki bodo zagotavljali normalno preskrbo 
z mesom, pšenico, oljem, sladkorjem, limonami, kavo, surovim maslom, pral- 
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nimi iraški zdravili in sanitetnim materialom. Ocenjujemo, da bo letos pre- 
skrba z najpomembnejšimi živili kot so pšenica, olje, sladkor m suro.omaso 
zadovoljiva. Pri tem bodo potrebna prizadevanja, ukrepimaktivnos^da bod 
izpolnjeni vsi aranžmani, na katerih je zasnovana preskrba slovenskega trzi 

** Uritormadja že vsebuje podrobne podatke o potrebah in načinunj»»- 
vega pokrivanja, se bomo sedaj zadržali le pri globalni oceni preskrbi] enosti 
s posameznimi izdelki. S svojo proizvodnjo pokrivamo potrebe le pri maslu, 
iunečjem in piščančjem mesu, pri pokritju potreb s pšenico, svmmo, oljem in 
sladkorjem pa smo v veliki meri odvisni od nakupov v drugih republikah m 
avtonomnih pokrajinah, pri čemer bomo morali letos del potreb po pšenici m 
olju pokrivati tudi z uvozom. Za pokritje potreb po pšenici imajo organizacije 
združenega dela s sporazumi in pogodbami zagotovljen pretežni del bilančnih 
potreb Slovenije. Prizadevati si morajo, da bodo obojestransko in dosledno 
polnjevali svoje obveznosti. Računamo tudi na precej povečanl odkup|Pse™ceJ 
Sloveniji v količini 46 000 ton v primerjavi z odkupom v letu 1981, ko je zn 

13 0<Temnprizadevanjem pa bi morali slediti tudi nekateri drugi ukrepi, ki bi 
vplivali na manjšo porabo pšenice kot so povečanje izmletja, nadomeščanje dela 

™ke i drugimi vrstam, mok, varčnejša poraba kruha v gospod,„j- 
stvih obratih družbene prehrane, gostinstvu in podobno. 

Potrebne količine sladkorja so zagotovljene pretežno naosnovisamouprav- 
nih sporazumov z organizacijami združenega dela iz drugih republik m avto 
^mnTpoSne Vofvodine ter s tovarne v Ormožui kjer ^ bo pro.zvodn* 
predvidoma povečala od lanskih 23 000 ton na prek 31 000 ton. 

Potrebe po jedilnem olju pokrivamo s proizvodnjo sončničnega olja v Slo- 
veniji 2000 ton, dobavami iz Vojvodine 19 000 ton in uvozom sojinega olja 
17 000 ton. Odprt problem so povsem izrabljene m nezadostne polnilne linije p 
slovenskih oljarnah, ki se morajo rešiti v najkrajšem času. 

Preskrba s surovim maslom naj bi bila letos v ceioti^zagotovljena iz nase 
proizvodnje, k čemur je prispeval ukrep za zmanjšanje mascobnih enot v mleku 
in mlečnih izdelkih. Na ta način bomo pridobili petino vec masla letno in 
tako izognili uvozu. v , • 

Prizadevanja, da bi povečali domačo proizvodnjo pšenice olja, masla i 
sladkorja, pomenijo zmanjšanje potrebnih sredstev za uvoz odl 32 
dolarjev v letu 1981 na 12 milijonov dolarjev v letu 1982. S tem nism 
prihranili, deviz, temveč tudi sprostili fizično uvozne moznostimdus^^izafe- 
tere vemo, da se sooča s težavami pri uvozu repromateriala in s tem z večjim 
ali manjšimi možnostmi obratovanja. . , 

Bolj problematična bo letos preskrba z mesom. Ta proizvodnja je pod 
vplivom stalne rasti cen osnovnih sestavin za proizvodnjo živalske hrane. 

Zaradi visokih cen močnih krmil je bil sklenjen medrepubliški dogovor, 
s katerim so bile dogovorjene enotne odkupne cene koruze v Jugoslaviji. K 
si oSzacije združenega dela po dogovorjenih cenah ne morejo zagotoviti 
zadostnih količin koruze, nekateri kritizirajo ta ukreP; PravJ-^° ^g0 JJJJ 
nad visokimi cenami močnih krmil, s katerimi ob sedanjih odkupnih cenah mes 
ne pokrivajo stroškov reje živine. Da bi lažje prebrodili .te težave so Ibde 
sproščene določene količine koruze iz rezerv doSovorle"° bll° tud ' 
bodo organizacije združenega dela uvozile 44 000 ton koruze. 

f 
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Poleg cen močnih krmil je še vrsta drugih problemov, ki v končni fazi 
odločilno vplivajo na večjo ali manjšo proizvodnjo oziroma ponudbo mesa, kot so 
vprašanje subvencioniranja privezovanja telet, cene mleka, neusklajenost med 
odkupnimi cenami živine in drobnoprodajnimi cenami mesa, organiziranost od- 
kupa, neurejeni odnosi v celotni verigi, od proizvodnje prek klavniške industrije 
do trgovine in podobno. Zato je nujno, da se intenzivno nadaljuje z urejanjem 
družbenoekonomskih odnosov v okviru reprodukcijskih enot. 

Povedati velja, da je potrebno računati tudi z izvozom mesa. Po predvi- 
bo ta izvoz znatno večji kot lani in to predvsem izvoz junečjega in 

piščančjega mesa. Izvoz je nujen, da bi si proizvajalci pridobili potrebne devize 
za uvoz živalske hrane in da bi si lahko zagotovili možnost uvoza določenih 
količin govejega mesa za proizvodnjo mesnih izdelkov kot nadomestilo za spro- 
stitev svežega junečjega mesa za preskrbo domačega trga in izvoz. 

Predvidena je normalna preskrba z limonami, saj so v okviru planov samo- 
upravne interesne skupnosti za ekonomske odnose s tujino SR Slovenije pred- 
videna devizna sredstva za uvoz 9000 ton limon, kar bo zadostovalo za vse leto. 

Za leto 1982 je predviden uvoz kave v višini 8000 ton za Slovenijo oziroma 
56 000 ton za Jugoslavijo. Za ta uvoz je potrebnih 27 milijonov dolarjev za 
Slovenijo oziroma 192 milijonov dolarjev za Jugoslavijo, kar bo v sedanjih 
gospodarskih razmerah izredno težko zagotoviti. Zato tudi letos ni mogoče ra- 
čunati s popolno in enakomerno preskrbo. Kava je namreč tipičen artikel, za 
katero ni mogoče zagotoviti ustrezne preskrbe le v eni republiki, če je nimajo 
dovolj tudi v drugih republikah. 

Organizacije združenega dela so v planih za leto 1982 predvidele večjo 
proizvodnjo pralnih praškov kot lani, kar je vključeno tudi v plane za ugo- 
tavljanje deviznih sredstev v okviru Samoupravne interesne skupnosti za eko- 
nomske odnose s tujino SR Slovenije. Tako lahko ocenjujemo, da bo oskrba 
s pralnimi praški dobra. Proizvodnja v januarju in februarju letos je izpolnila 
načrtovana pričakovanja. Kljub temu pa so ravno v zvezi s pralnimi praški 
pogoste informacije, ki po nepotrebnem spodbujajo občasne povečane nakupe, 
vnašajo vznemirjenje med občani in motnje v preskrbo. 

Tudi pri preskrbi z zdravili in sanitetnimi materiali je bilo v letu 1981 
občasno pomanjkanje posameznih preparatov, ki pa so se v precejšnji meri 
lahko nadomestili z drugimi, ki imajo enako ali podobno delovanje. Preskrba 
z zdravili in sanitetnim materialom je v začetku letošnjega leta zadovoljiva. 
Menimo, da tudi v bodoče ne bi smelo priti do pomanjkanja življenjsko po- 
membnih zdravil. Izdelovalci zdravil so namreč podpisali samoupravni spo- 
razum, s katerim je določeno, da bodo zagotavljali dovolj zdravil in sanitet- 
nega materiala. V okviru Samoupravne interesne skupnosti za ekonomske 
odnose s tujino SR Slovenije so prav tako usklajeni plani, s katerimi so zagotov- 
ljena potrebna devizna sredstva. Ta se bodo delno zagotavljala z združevanjem, 
delno pa z lastnim izvozom izdelovalcev zdravil. 

Slovenski izdelovalci zdravil so lani v veliki meri pokrivali uvoz z lastnim 
izvozom. To je bilo v začetku letošnjega leta otežkočeno zaradi odloka Zveznega 
izvršnega sveta, ki za uvoz zdravil uvaja režim dovoljenj. Menimo, da ta ukrep 
zavira proces večjega vključevanja organizacij združenega dela izdelovalcev 
zdravil v mednarodno menjavo in zagotavljanje potrebnih deviznih sredstev 
z njihovim izvozom. Učinek tega ukrepa je tako ravno obraten, kot je bil nje- 
gov namen. Zastavlja se vprašanje, kako sicer zagotoviti devizna sredstva, ki 
so jih dobili s svojim izvozom. Prav zato menimo, da je potrebno navedeni 

t 
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odlok popraviti in sprejeti druge ukrepe, da ne bo prišlo do motenj v proizvodnji 
in kasnejši preskrbi z zdravili in sanitetnim materialom. 

Ugotovimo lahko, da je bila v letu 1981 v Sloveniji oskrba z bencinom 
dobra, z diesel gorivom nekoliko slabša, medtem ko je pogosto primanjkovalo 
kurilnega olja in mazuta. 

Na dokaj dobro preskrbo v letu 1981 je vplival lanski način zagotavljanja 
deviznih sredstev za uvoz surove nafte s konvertibilnega področja. Ta je bil 
opredeljen z dogovorom o osnovah družbenega plana Jugoslavije za obdobje 
1981—1985 in odlokom o enotni projekciji plačilne bilance Jugoslavije za leto 
1981. Na osnovi teh dokumentov naj bi združeno delo republik in pokrajin 
usmerjalo planirana devizna sredstva za plačilo uvoza nafte, naftnih derivatov 
in premoga za koksanje. Zagotavljanje teh sredstev je bilo predvideno soraz- 
merno predvidenemu obsegu porabe. Združeno delo iz Slovenije je sproti in 
v celoti poravnavalo svoje obveznosti. 

V začetku leta 1982 so se problemi oskrbe izredno zaostrili, še zlasti pa je 
otežena oskrba porabnikov z mazutom in srednjimi destilati. Uveden je bil nov 
režim za zagotavljanje deviz, za plačilo uvoza energetskih surovin s konvertibil- 
nega področja Ta velja za vse republike in pokrajine ne glede na dosedanje 
izpolnjevanje obveznosti, določa odstotek usmerjanja konvertibilnih deviz od 
ustvarjenega deviznega priliva, zahteva od vseh enak odstotek združevanja 
deviznih sredstev ne glede na predvideno porabo in ni odraz potreb po energet- 
skih surovinah po posameznih republikah in pokrajinah. 

Poleg nezadostnih količin surove nafte za predelavo pa je oteževalna oko- 
liščina tudi dejstvo, da niti porabniki niti trgovske organizacije nimajo v zalogi 
dovolj posameznih naftnih derivatov. Zaradi tega so porabniki v februarju in 
marcu dobivali mazut in srednje destilate v pretežni meri iz zveznih blagovnih 
rezerv. Distributer si jih je zaradi pomanjkanja derivatov v rafinerijah izpo- 
sodil, da bi premostil kritično situacijo. Vrniti jih bo treba v dogovorjenih 
rokih in po cenah, veljavnih na dan vrnitve. 

Ob ocenjevanju preskrbe porabnikov z naftnimi derivati v letu 1982 je 
potrebno upoštevati tudi dejstvo, da bomo imeli po energetski bilanci Jugosla- 
vije na razpolago manjše količine naftnih derivatov kot v preteklem letu, kar 
pomeni, da ne moremo pričakovati nemotene in neprekinjene preskrbe. 

Kadar razpoložljive količine posameznih nafnih derivatov ne bodo zado- 
ščale za kritje potreb vseh porabnikov, bo preskrba potekala selektivno. Pri tem 
bo upoštevana možnost uporabe drugega vira energije. Nedvomno bodo pri pre- 
skrbi še naprej imeli prednost uporabniki, ki se ukvarjajo s predelavo in pre- 
skrbo s hrano, energetskimi objekti, zdravstvene, vzgojno-varstvene m socialne 
ustanove ter uporabniki, ki so po kriterijih Samoupravne interesne skupnosti 
za ekonomske odnose s tujino v SR Sloveniji pretežni izvozniki na konvertibilno 
področje, kakor tudi tisti, ki bi jim prekinitev proizvodnega procesa povzročila 
veliko gospodarsko škodo na napravah ali inštalacijah. 

Da pa bi bilo omejevanja dobav posameznih naftnih derivatov čim manj, 
je potrebno bolj kot do sedaj racionalno in varčno ravnanje z vsemi naftnimi 
derivati. Le s skrajno racionalnim ravnanjem bo mogoče preprečiti večje motnje 
pri preskrbi in s tem tudi veliko gospodarsko škodo. Čim prej je ponovno po- 
trebno uveljaviti način zagotavljanja deviznih sredstev za uvoz nafte, ki je 
veljal v letu 1981, s čimer bo združevanje deviznih sredstev tesneje povezano 
s porabo. 
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Ena ključnih sestavin pri razreševanju preskrbe slovenskega tržišča z izdel- 
ki, ki so posebej pomembni za neposredno potrošnjo delovnih ljudi in občanov, 
je tudi zagotavljanje uvoznih možnosti in potrebnih deviznih sredstev za njihov 
uvoz. Zato je bil ipri usklajevanju izvoznih in uvoznih planov za leto 1982 
uporabljen kombiniran sistem. Po njem bodo devizna sredstva zagotovljena 
po vec osnovah, in sicer: iz priliva organizacij združenega dela — uvoznic, na 
osnovi združevanja med organizacijami združenega dela, iz združenih sredstev za 
prioritetno proizvodnjo na republiški ravni, iz sredstev za intervencije. 

Pri tem bo le 25 °/o predvidenih deviznih sredstev zagotovljenih z zdru- 
ževanjem za prednostno proizvodnjo, na republiški ravni in iz sredstev za 
intervencije, preostalih 75®/o pa iz priliva od izvoza organizacij združenega 
dela uvoznic-nosilk preskrbe in na osnovi združevanja med organizacijami 
združenega dela. 

Kljub navedenim aktivnostim in ukrepom tudi letos lahko pride do ob- 
casmh motenj na tržišču pri posameznih izdelkih, kot posledica najrazličnejših 
vzrokov. Zato je potrebno, da organizacije združenega dela in odgovorni repub- 
liški m občinski upravni organi ter splošna združenja še naprej razvijajo in 
dopolnjujejo ze vpeljani sistem spremljanja stanja na področju preskrbe z os- 
novnimi živili in z drugimi izdelki vsakdanje rabe, z zdravili in sanitetnim 
materialom ter naftnimi derivati. 

V ta sistem informiranja bo v bodoče potrebno vključiti še vrsto drugih 
dejavnikov v okviru občin, samoupravnih interesnih skupnosti in organizacijah 
združenega dela. Predlanske in lanske izkušnje kažejo, da nekatere občine te- 
koče spremljajo preskrbo na svojem območju in so tako lahko z organizacijskimi 
in drugimi ukrepi uspešno vplivale na preskrbo. Zal je tudi na tem področju 
aktivnost občin različna. 

Spremljanje stanja preskrbe je izredno pomembno. Pogosto je treba z ne- 
zadostnimi skladi najti najboljšo rešitev glede na čas in prostor To je mo- 
goče le, če je dan vpogled nad stanjem pri preskrbi po posameznih območjih 
za vso Slovenijo. 

Tovarišice in tovariši delegati! Z dolgoročnega vidika je intenzivnejše pri- 
delovanje hrane, zlasti osnovnih živil, strateško pomembno za stabilnost gospo- 
darstva kot celote, zlasti pa za stabilnost in nemoteno preskrbo trga z živili. 
To moramo doseči z večjimi naložbami, boljšo proizvodnjo, pospešenim samo- 
upravnim vključevanjem družbenega in zasebnega sektorja v Sloveniji ter inten- 
zivnejšim združevanjem dela in sredstev slovenskih organizacij združenega dela 
z organizacijami združenega dela z drugih območij države. Vse to naj bi v pri- 
hodnje slovenskemu trgu in občanom zagotovilo stabilnejšo in bolj kakovostno 
preskrbo, širšo izbiro in ne nazadnje tudi manjša nihanja v cenah. To je tembolj 
pomembno, ker Slovenija nima možnosti, da hi si s svojo proizvodnjo zagotovila 
zadostne količine nekaterih najpomembnejših živil kot so olje, sladkor in žita- 
rice. Zagotavljanje potrebnih količin osnovnih živil postaja namreč iz dneva 
v dan večji problem ne le v Jugoslaviji, temveč v svetu sploh. Zato je tembolj 
pomembna usmeritev v dolgoročno razreševanje problemov preskrbe sloven- 
skega trga z osnovnimi živili. 

Da bi v Sloveniji zagotovili več hrane, so bili v letu 1981 s širšo družbeno 
aktivnostjo ob vsesplošni presoji in podpori sprejeti posebni intervencijski za- 
koni, na osnovi katerih bo pridobljenih in usposobljenih dodatnih 18 000 ha 
zemljišča. 
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Na novih pridobljenih njivskih površinah bo povečana družbeno organizi- 
rana proizvodnja najpomembnejših pridelkov kot so pšenica, sladkor, koruza 
in meso. Poleg s temi zakoni zbranimi in usmerjenimi sredstvi za obdobje 1982 
do 1985 pa v občinah sprejemajo še dodatne intervencijske ukrepe za podporo 
in povečanje kmetijske proizvodnje. 

Pri zagotavljanju oskrbe Slovenije z osnovnimi živih posamezne organiza- 
cije združenega dela — nosilke preskrbe že dalj časa uspešno sodelujejo z ne- 
katerimi organizacijami združenega dela iz drugih republik in avtonomnih 
pokrajin, zlasti iz Vojvodine in Hrvaške. Ti odnosi se uspešno razvijajo že 
vrsto let. Pri iskanju novih oblik sodelovanja je v zadnjem času prišlo do 
izrazitih kvalitetnih premikov, saj so danes nekateri, izdelki, ki jih potrebu- 
jemo v Sloveniji, v velika meri zagotovljeni na osnovi dolgoročnih sporazumov. 
Med temi je treba posebej omeniti zelo uspešno sodelovanje pri proizvodnji 
in preskrbi z oljem, sladkorjem pa tudi s pšenico. Pri nekaterih izdelkih, zlasti 
pri koruzi, so kljub sicer uspešnemu zagotavljanju količin še vedno prisotni 
klasični kupoprodajni odnosi. To zahteva, da se tudi na tem področju hitreje 
in pospešeno uveljavijo novi odnosi, ki temeljijo na dolgoročnih dohodkovnih 
osnovah. 

Opozoriti je treba še na nekatere odprte probleme, ki spremljajo te odnose 
Precejšen del teh odnosov se še vedno odvija, kot je rečeno, prek klasičnih 
kupoprodajnih odnosov, ki dopuščajo, da se še vedno pojavljajo špekulacije 
s tovrstnimi izdelki. V prometno verigo se pogosto vključujejo nepotrebni po- 
sredniki in to na tiste ključne točke, kjer se združeno delo ni ustrezno organi- 
ziralo, zlasti pri proizvodnji, odkupu, transportu. Slabosti pri proizvodnji, od- 
kupu, transportu, skladiščenju, distribuciji in podobno, pogosto ustvarjajo vtis, 
da ni dovolj blaga, čeprav je pomanjkanje blaga večkrat le posledica neustrezne 
uporabe blagovnih skladov m naše neorganiziranosti. Vse to po nepotrebnem 
draži celotno verigo in negativno vpliva na rast življenjskih stroškov. 

Z vidika dolgoročnega urejanja problematike preskrbe z osnovnimi izdelki 
vsakdanje rabe so posebno pomembne blagovne rezerve, samoupravne interesne 
skupnosti za preskrbo ter organizirani potrošniki — sveti potrošnikov. 

Blagovne rezerve imajo več namenov. Niso pomembne le z vidika obrambne 
usposobljenosti države in družbe ter z vidika intervencije v izrednih razmerah, 
temveč so hkrati stabilizacijski dejavnik na področju proizvodnje in preskrbe. 
Blagovne rezerve naj bi vplivale na medsebojna razmerja med ponudbo in po- 
vpraševanjem z intervencijo na tistih točkah reprodukcije, na katerih prihaja 
do motenj, bodisi zaradi nezadostne proizvodnje, zadrževanja blaga, povečanih 
sezonskih nakupov, potrošniške mrzlice in podobno. Blagovne rezerve so ena 
osnovnih sestavin celokupne ekonomske politike, zato jih je treba razvijati in 
krepiti na vseh ravneh, vse od organizacij združenega dela, občin, republike do 
federacije ter vključiti v enoten sistem rezerv. Praksa zadnjih dveh let jasno 
kaže, da so zelo pomembne, saj smo v Sloveniji občasne težave in motnje pri 
preskrbi uspešno reševali z intervencijami iz občinskih in republiških rezerv, 
občasno pa tudi z zveznimi. 

S sedanjim obsegom in sestavo blagovnih rezerv ne moremo biti zadovoljni. 
To zlasti velja za nekatere občine, ki na tem področju še niso storile dovolj. 
Zato bo treba v razmerah zoženih materialnih okvirov in ob dejstvu, da sistem 
financiranja rezerv še ni razrešen, pospešeno iskati rešitve, da se bodo v tem 
srednjeročnem obdobju postopno oblikovale rezerve na vseh-ravneh v skladu 
s predvidenimi programi. 
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Letos je predvsem pomembno, da vsi nosilci oblikovanja rezerv izpopolnijo 
rezerve, ki so jih sprostili lani. Ne sme biti nobene občine niti organizacije 
združenega dela, ki ne bi izpolnile rezerv in nadomestile zamujenega. 

Pri tem je seveda potrebno iskati rešitve v več smereh, zlasti pa poiskati 
možnosti vključitve razpoložljivih bančnih sredstev. V preteklosti so se banke 
uspešno vključevale v program oblikovanja rezerv, letos pa se tudi na tem 
področju položaj zaostruje. Zato nekatere temeljne banke s težavo zagotav- 
ljajo sredstva za rezerve. 

Poseben pomen za dolgoročnejšo preskrbljenost imajo samoupravne inte- 
resne skupnosti za preskrbo. Pokazalo se je namreč, da lahko veliko prispevajo 
k učinkovitejši in stabilnejši preskrbi, vendar z doseženimi rezultati ne moremo 
biti zadovoljni. 

Organiziranje samoupravnih interesnih skupnosti je treba pospeševati pred- 
vsem tam, kjer so potrebe in možnosti, tiste, ki so že, pa je treba utrjevati in jih 
organizacijsko ter materialno krepiti. 

V razpravah o tem so pogosto mnenja, da brez pomembnejših materialnih 
sredstev in dodatno zaposlenih ni mogoče organizirati samoupravne interesne 
skupnosti za preskrbo. Dejavniki, ki skrbijo za preskrbo na določenem območju, 
premalo sodelujejo, treba bo zaostriti njihovo odgovornost in odpraviti njihovo 
pogosto podjetniško usmerjeno naravnanost pri izvajanju tako pomembne druž- 
bene naloge, kot je preskrba občanov. Takšna usklajenost je brez dvoma izredno 
pomembna in jo tudi v okviru družbenopolitičnih nalog lahko opredelimo kot 
prednostno. Prepričani smo, da je v tem smislu mogoče najti ustrezne metode 
in oblike dela, ki ne bi zahtevale novih administrativnih delavcev. Zato mo- 
rajo v občinah in dejanski nosilci preskrbe posameznih potrošniških središč najti 
najustreznejše oblike samoupravne organiziranosti preskrbe. Tako bo postala 
pomemben dejavnik ne le organizirane preskrbe, temveč bo tudi spodbujala in 
usmerjala združevanje sredstev za boljšo in povečano proizvodnjo. 

Taka organiziranost je pomemben prispevek k tekoči in stabilni preskrbi 
z izdelki vsakdanje rabe, opredeljuje odgovornost in ob občasnih motnjah na 
trgu ukrepa pravočasno in učinkovito. 

Pomembno vlogo na področju preskrbe občanov imajo tudi organizirani 
potrošniki — sveti potrošnikov. Z njihovo ustanovitvijo in aktivnim vključe- 
vanjem v razreševanje problematike preskrbe občanov in delovnih ljudi mora- 
mo v večji meri računati nanje, ne glede na to, da danes še ne opravljajo v celoti 
svoje vloge in da še niso dovolj dejavni na tem področju. To je seveda velika 
pomanjkljivost pri sedanjih prizadevanjih za razreševanje celovite problematike 
preskrbe, vendar je hkrati pomemben potencialni dejavnik, ki bo v naslednjem 
obdobju moral odigrati učinkovitejšo vlogo. Večja dejavnost organiziranih po- 
trošnikov je nujno potrebna. 

Očitno je, da na področju preskrbe še niso našli pravega torišča dela. S pred- 
pisi so dane možnosti za njihovo delovanje, omogoča jim tudi, da so polnopravni 
subjekti in ne le objekt posameznih odločitev organizacij združenega dela, ki 
lahko veliko pripomorejo k utrjevanju kakovosti proizvodnje in izboljšanju 
organizacije prodaje in preskrbe. Vse to je tudi danes izredno pomembno, saj 
kljub izrednemu napredku v proizvodnji in distribuciji blaga široke porabe 
ugotavljamo, da pri zagotavljanju potreb potrošnikov nismo odpravili vrsto 
pomanjkljivosti, zaradi česar so motnje pri preskrbi, kršijo se predpisi in po- 
dobno. 
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V poslovni politiki in boju za dohodek se še pojavlja kratkoročna komer- 
cialna logika. Tako nekatere organizacije ne upoštevajo v zadostni meri, da so 
ustrezna kakovost izdelkov, nemotena preskrbi j enost občanov, poslovna morala 
in tako dalje ne le interes potrošnikov, temveč tudi dolgoročni interes njih 
samih. Na drugi strani pa organizacije potrošnikov niso dovolj dejavne. Vse 
pogostejši so pojavi, da potrošniki iščejo intervencije zunaj svojega okolja, na- 
mesto da bi stvari urejali v okviru potrošniškega sveta, temeljne organizacije, 
ki prodaja določene izdelke, in pristojne občine. Velikokrat se potrošniki zaradi 
pomanjkljivosti pri preskrbi pritožujejo na organe in institucije v republiki in 
celo v federaciji ali iščejo odgovore prek javnih občil. 

Najpogostejše so pritožbe zaradi preskrbe z osnovnimi vrstami kruha, 
posebno s črnim, ki ga ni dovolj in ga običajno lahko kupiš le v dopoldanskem 
času. Tudi druge občasne deficitarne izdelke, kot so kava, južno sadje, pralni 
praški in podobno lahko dobiš v glavnem le dopoldne, tako da mnogi delavci ne 
morejo kupiti potrebnih živil in drugih izdelkov zunaj rednega delovnega časa. 

Teh vprašanj prav gotovo ni mogoče razreševati le z inšpekcijskimi organi, 
temveč je potreben širši družbeni vpliv. Pri tem imajo lahko potrošniški sveti 
odločujočo vlogo, saj lahko bistveno vplivajo na prilagoditev delovnega časa 
prodajaln z delovnim časom občanov, enakomernejšo prodajo omenjenih bla- 
govnih skladov, preprečitev zadrževanja in skrivanja blaga in podobno. 

Tovarišice in tovariši delegati! Dovolite, da ob razpravi o preskrbljenosti 
tržišča z izdelki vsakdanje rabe spregovorimo tudi o cenah. Ne le zato, ker 
je preskrbljenost pogosto tesno povezana s cenami, temveč predvsem zato, da 
vas seznanimo s problematiko in tendencami na tem področju v začetku leta 
1982. O cenah je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije razpravljal konec februar- 
ja, organizirana je bila tudi razprava s predsedniki izvršnih svetov občinskih 
skupščin. O izvajanju politike cen sta razpravljala Republiški svet Zveze sindi- 
katov Slovenije in Predsedstvo Republiške konference SZDL Slovenije. 

Pri opredelitvi politike cen za letos je bilo dogovorjeno, da skupnosti za 
cene ne bodo obravnavale zahtev o povečanju cen, dokler ne bodo sklenjeni 
dogovori o izvajanju politike cen v letu 1982 in izdelani ter sprejeti programi 
premikov cen. Kljub temu so organizacije združenega dela pošiljale cenike pri- 
stojnim skupnostim za cene, tako da so pritiski na povečanje cen iz dneva v dan 
večji in to vse od občin do federacije. 

Pri tem Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ugotavlja, da samoupravne 
organizacije in skupnosti pri oblikovanju zahtev za povečanje cen ne upoštevajo 
dovolj ciljev in opredelitev letošnje politike cen. Vrsta zahtev po povečanju cen 
že v začetku leta presega dogovorjeno 15l0/o rast in pomeni resno nevarnost za 
nadaljnje zmanjševanje življenjske ravni delovnih ljudi in občanov. Hkrati 
je večina zahtevkov za povečanje cen zasnovana izrazito na ozkih interesih 
v posameznih dejavnostih ali v organizacijah združenega dela, ne da bi bili pri 
tem predlogi za povečanje cen oblikovani v medsebojni odvisnosti, povezanosti 
in odgovornosti. 

Pogosto so tudi težnje, da bi se že v programih o spremembah cen zago- 
tovile večje pravice do podražitve ne glede na kriterije o oblikovanju cen iz 
zakona, čeprav je v dogovorih o politiki cen izrecno poudarjeno, da je treba 
oblikovati cene na podlagi kriterijev, določenih z zakonom. Izvršni svet tudi 
ugotavlja, da so zaskrbljujoče negativne težnje, ki se kažejo v pritiskih^ in 
željah, da se v celoti uveljavljajo višje cene že na začetku leta in to pri večini 
izdelkov dn storitev. 
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Obstaja torej resna nevarnost, da bi s takšnim neodgovornim ravnanjem že 
v prvih mesecih tega leta izvedli premike cen, ki jih dogovori in programi pred- 
videvajo za vse leto 1982. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije nadalje ugotavlja, da pritiski na 
dvig cen prihajajo predvsem iz tistih organizacij, kjer slabo gospodarijo, ne- 
racionalno uporabljajo družbena sredstva, ne izkoriščajo dovolj notranjih rezerv 
in se ne prizadevajo za dvig produktivnosti oziroma za bolj kakovostno gospo- 
darjenje. Hkrati je značilno, da samoupravni organi velikokrat zgolj formalno 
razpravljajo o podražitvah, čeprav sistemske rešitve in dogovori na področju 
cen zahtevajo, da morajo o podražitvah sklepati organi samoupravno v temelj- 
nih in delovnih organizacijah ter da morajo razprave o podražitvah povezovati 
s prizadevanji in programi za stabilizacijo ter z ukrepi za dvig produktivnosti 
in kakovosti gospodarjenja. Takšna praksa opozarja na dejstvo, da o cenah še 
vedno ne odločajo delavci in da se povečanje dohodka skuša doseči predvsem 
s povečanjem cen. 

Ob dejstvu, da je že v prvih dveh mesecih prišlo do večjega porasta drobno- 
prodajnih cen za 3,9 °/o in življenjskih stroškov za 4,3 %, je resno ogroženo 
uresničevanje sprejete politike cen, zlasti na področju cen na drobno, cen sto- 
ritev in življenjskih stroškov. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je pozval vse nosilce oblikovanja cen 
in vse pristojne dejavnike, da morajo y skladu s svojimi dolžnostmi in pristoj- 
nostmi storiti vse, da bi se zmanjšali pritiski na povečanje cen in zavrle ne- 
gativne težnje pri gibanju cen. 

Sedanji pritiski in zahteve za povečanje cen namreč ogrožajo ne le politiko 
cen, ampak tudi celotno gospodarsko politiko, posebej pa politiko ekonomskih 
odnosov s tujino, spodbujajo inflacijo in s tem ogrožajo tudi politiko osebnih 
dohodkov in realne osebne dohodke ter življenjski standard delovnih ljudi in 
občanov. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je pozval vse, ki oblikujejo cene, zlasti 
pa delavce v organizacijah združenega dela, naj ponovno pretehtajo svoje odlo- 
čitve o povečanju cen ter jih uskladijo s cilji in opredelitvami letošnje poli- 
tike cen. 

Hkrati Izvršni svet Skupščine SR Slovenije meni, da je potrebno zahteve za 
povečanje cen novih izdelkov odločno odklanjati in pri spremembah cen zago- 
toviti postopnost, selektivnost in diferenciranost. Povsem jasno je, da takojšnji 
in hkratni premiki cen na vseh področjih, pa čeprav v predvidenih okvirih, niso 
sprejemljivi. Pri vsaki obravnavi zahtevka za povečanje cen je potrebno pre- 
veriti skladnost oblikovanja cen z veljavnimi predpisi, navodili o uporabi meril 
za oblikovanje cen, upoštevati je treba čas in odstotek zadnje podražitve ter dati 
prednost spremembam cen tistih izdelkov in storitev, ki se lani niso podražili. 

Pri oceni upravičenosti povečanja cen morajo skupnosti za cene upoštevati 
tudi rast cen v zadnjih dveh letih in zlasti merilo »svetovne cene« ter hkrati 
vztrajati pri tem, da bodo samoupravne organizacije in skupnosti skupaj s ce- 
nikom in obrazložitvijo zahtevanega povečanja cen predložile tudi ukrepe, ki so 
jih sprejeli na področju proizvodnje, izrabe zmogljivosti, dviga produktivnosti 
dela, znižanja stroškov, varčevanja z energijo, surovinami, reprodukcijskim ma- 
terialom in podobno, da bi tako omilile potrebo po zvišanju cen. 

Ob tem Izvršni svet Skupščine SR Slovenije poudarja, da je potrebno izva- 
janju in uresničevanju dogovorjene politike cen nameniti vso pozornost in po- 
udariti odgovornost ter vztrajati pri opredelitvi politike cen. 
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Izvršni svet Skupščine SR Slovenije vztraja, da morajo republiška in ob- 
činske skupnosti za cene zagotoviti, da bodo o vseh zahtevkih za spremembo 
cen odločali samoupravni organi in da bodo delavci seznanjeni s posledicami, 
ki jih bodo odločitve o povečanju cen njihovih izdelkov in storitev imele na 
položaj drugih organizacij združenega dela ter tudi na življenjski standard de- 
lovnih ljudi in občanov. 

Tovarišice in tovariši delegati! Izvršni svet Skupščine SR Slovenije meni, 
da je preskrba občanov in delovnih ljudi z osnovnimi izdelki vsakdanje rabe 
prednostna naloga. V zaostreni gospodarski situaciji je ta naloga izredno za- 
pletena in jo je mogoče uspešno izvajati le z najširšo družbeno angažiranostjo. 
Prepričani smo, da bo razprava v Skupščini SR Slovenije spodbudila nosilce 
preskrbe k še večji aktivnosti, sklepi in smernice pa obvezali, da bodo vsi no- 
silci preskrbe doslednejše izpolnjevali svoje obveznosti na področju preskrbe 
delovnih ljudi in občanov z osnovnimi živili in nekaterimi drugimi izdelki vsak- 
danje rabe. Hvala. 

Predsedujoči Emil Tomažič: Hvala lepa. Uvodno besedo, ki smo jo 
pravkar slišali, bomo med sejami zborov dobili tudi v pisni obliki. S tem za- 
ključujem skupno zasedanje vseh treh zborov. Zbori nadaljujejo z delom na 
ločenih sejah. Hvala lepa. 

(Skupno zasedanje je bilo končano ob 10.15.) 
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5. seja 
i 

(31. marca 1982) 

Predsedoval -.Milan Kučan, 
predsednik Skupščine SR Slovenije 

Začetek seje ob 9.30. 

Predsedujoči Milan Kučan: Pričenjam 5. skupno sejo vseh zborov 
Skupščine Socialistične republike Slovenije. 

Predsedniki zborov so me obvestili, da so bila na ločenih sejah zborov 
verificirana pooblastila 144 delegatom Zbora združenega dela, 59 delegatom 
Zbora občin in da je na seji navzočih 43 delegatov Družbenopolitičnega zbora. 

Glede na to ugotavljam, da je navzoča večina delegatov vsakega zbora 
in da je naša skupna seja sklepčna. 

Seji prisostvujejo tudi predsednik in člani Predsedstva Socialistične re- 
publike Slovenije, člani Sveta federacije iz Socialistične republike Slovenije in 
člani Sveta republike. 

Predlog dnevnega reda ste prejeli s sklicem te seje in je naslednji: 
1. odobritev zapisnika 4. skupne seje vseh zborov Skupščine Socialistične 

republike Slovenije, 
2. poročilo o delu Predsedstva Socialistične republike Slovenije od leta 

1978 do 1982. 
Se strinjate s predlaganim dnevnim redom? So pripombe, predlogi, za 

spremembo ali razširitev dnevnega reda? (Ne.) Če ne, ugotavljam, da je dnev- 
ni red sprejet. 

Prehajam na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapisni- 
ka 4. skupne seje vseh zborov Skupščine SR Slovenije, ki smo ga poslali sku- 
paj s sklicem za današnjo sejo. 

Sprašujem delegate, ali imajo pripombe k zapisniku? Je kakšen predlog za 
dopolnitev zapisnika? (Ne.) 
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Če pripomb oziroma dopolnilnih predlogov ni, ugotavljam, da je zapisnik 
4. seje vseh zborov Skupščine SR Slovenije sprejet. 

Prehajam na 2. točko dnevnega reda, to je na obravnavo poro- 
čila o delu Predsedstva Socialistične republike Slovenije v letih 1978 do 1982. 

Poročilo je Skupščini Socialistične republike Slovenije predložilo Pred- 
sedstvo v skladu s 382. členom ustave naše republike, po katerem Predsedstvo 
Spcialistične republike Slovenije obvešča Skupščino o svojem delu. 

Poročilo je bilo objavljeno v Poročevalcu številka 6. 
Na razširjeni skupni seji so o tem poročilu razpravljali odbori za druž- 

benopolitični sistem vseh treh zborov. 
Prosim predsednika Predsedstva SR Slovenije tovariša Viktorja Avblja za 

uvodne besede k poročilu. 

Viktor Avbelj: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
S poročilom, ki ga je predložilo Skupščini SR Slovenije, je želelo Predsedstvo 
republike v skladu z ustavno obveznostjo obvestiti ta najvišji organ druž- 
benega samoupravljanja in oblasti v republiki o svojem delu v mandatnem 
obdobju, ki se izteka. Ker volijo predsednika in člane Predsedstva SR Slove- 
nije skupščine občin, je poročilo o tem, kako je Predsedstvo v tem času ures- 
ničevalo svoje ustavne funkcije, namenjeno tudi njim in delegacijam temelj- 
nih organizacij združenega dela in krajevnih skupnosti. 

Namen poročila ni celovito oceniti sedanje stanje in opredeliti najpomemb- 
nejše naloge pri reševanju temeljnih političnih, gospodarskih in socialnih 
vprašanj družbenega razvoja naše republike. Predsedstvo je v njem želelo le 
prikazati predvsem svoje delo na področju ljudske obrambe, varstva ustavne 
ureditve in mednarodnih odnosov, pa tudi stališča, ki jih je sprejelo ob obrav- 
navi drugih temeljnih političnih vprašanj iz pristojnosti Skupščine Sociali- 
stične republike Slovenije. 

V poročilu je opisano tudi delo njegovih teles in sodelovanje članov Pred- 
sedstva pri delu organov in teles v republiki in federaciji. 

V svojem mandatnem obdobju, zlasti pa v zadnjem času, je Predsedstvo, 
kot je razvidno iz poročila, namenilo največ pozornosti vprašanjem, ki se 
kljub doseženim uspehom pojavljajo pri nadaljnji graditvi sistema socialistič- 
nega samoupravljanja in še posebej pri premagovanju gospodarskih težav. To 
so predvsem vprašanja in protislovja v zvezi z uveljavljanjem družbene last- 
nine nad proizvajalnimi sredstvi in takšnih odnosov v družbeni reprodukciji, 
v katerih bo delavec razpolagal s svojim tekočim in minulim delom, torej z 
dohodkom in družbeno akumulacijo. Soočanje družbenih sil in s tem tudi raz- 
redni konflikt naše družbe se morda najjasneje izražajo prav ob prizadevanjih, 
da postane delavec v celoti nosilec pravic in odgovornosti pri uresničevanju 
družbenega razvoja. 

Dosežene uspehe v razvoju spremljajo gospodarske težave in z njimi 
povezana politična in idejna vprašanja, s katerimi se sedaj sooča naša celot- 
na družbena skupnost. O teh, najobčutljivejših družbenih razvojnih vpraša- 
njih, so razpravljali in sklepali družbenopolitični in samoupravni dejavniki v 
republiki, od organov Zveze komunistov in Socialistične zveze delovnega ljud- 
stva do Skupščine Socialistične republike Slovenije in njenega Izvršnega sveta. 
Vsak od njih je ta vprašanja obravnaval v skladu s svojo vlogo v družbenem 
sistemu socialističnega samoupravljanja. 

44» 
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V obdobju, ki ga obravnava poročilo, je prevladovalo resnično konstruk- 
tivno sodelovanje med naštetimi in drugimi dejavniki družbenopolitičnega 
življenja v republiki. Ta ugotovitev v poročilu morda ni dovolj poudarjena, 
je pa pomembna, saj je vzdušje takega konstruktivnega sodelovanja omogočilo, 
da so se usklajevala in oblikovala enotna stališča do bistvenih, družbenopoli- 
tičnih in gospodarskih razvojnih vprašanj. 

Idejno politična enotnost pri oceni družbenih problemov in pri izbiri poti 
za njihovo reševanje je nujna osnova za uspešno mobilizacijo vseh sil družbe 
pri njenem nadaljnjem razvoju. Po nenadomestljivi izgubi glavnih tvorcev 
naše družbene sedanjosti tovarišev Tita in Kardelja je posebnega pomena trd- 
na odločenost vztrajati na poti, ki sta jo začrtala in gradila. To je pot nadalj- 
njega uresničevanja in graditve socialističnega samoupravljanja, krepitve brat- 
stva, enotnosti in enakopravnosti jugoslovanskih narodov in narodnosti in 
nadaljevanja neuvrščene zunanje politike, ki se zavzema za mirno in tvorno 
sožitje med narodi in državami. 

Za nadaljevanje te poti pri našem notranjem razvoju in pri mednarodnih 
odnosih naše države je nujna enotnost vseh družbenih sil pa tudi doslednost in 
učinkovitost pri sprejemanju in uresničevanju najpomembnejših družbenih 
odločitev, še zlasti tistih, ki prispevajo k dograjevanju in uresničevanju siste- 
ma socialističnega samoupravljanja. 

Omenjene temeljne opredelitve so tako jasne, da nanje ne bi bilo treba 
vedno znova opozarjati, če se v zadnjem času ne bi nakopičile morda najtežje 
gospodarske težave v našem dosedanjem razvoju. Pojavljajo se tendence in 
razmišljanja, da bi s centralizacijo pristojnosti lahko uspešneje reševali neka- 
tere naloge. Od tu pa do želje po politiki »močne roke« seveda ni daleč. 

V takšnem položaju je zato zelo pomembna trdna odločenost in jasna za- 
vest, da vodi k uspešnemu obvladovanju odprtih družbenih problemov in 
uresničevanju interesov delovnih ljudi in s tem skupnih družbenih interesov le 
dosledna nadaljnja graditev in uresničevanje samoupravnih družbenoekonom- 
skih odnosov in njihove nadgradnje političnega sistema socialističnega samo- 
upravljanja. Smeri razvoja tega sistema, ki jih je v svoji knjigi orisal tovariš 
Kardelj, politični sklepi, sprejeti na njeni podlagi, pa tudi Kardeljevo delo 
»Prostislovj a družbene lastnine v sodobni socialistični praksi« in njegove »Brion- 
ske diskusije« imajo zaradi tega še prav poseben pomen pri odločanju o na- 
šem nadaljnjem družbenem razvoju. 

Tovarišice in tovariši! Pri obravnavi aktualnih vprašanj družbenega raz- 
voja je Predsedstvo predvsem spremljalo in ocenjevalo, kako se sistemske 
rešitve uveljavljajo v družbeni praksi. Uresničevanje ustave, zakona o zdru- 
ženem delu in drugih sistemskih zakonov, ki globalno urejajo družbenopoli- 
tične in družbenoekonomske odnose, je terjalo njihovo nadaljnjo konkretiza- 
cijo in ustvarjalno uporabo. 

Za to obdobje je bila tako značilna intenzivna aktivnost zvezne in repu- 
bliške skupščine in drugih organov družbenopolitičnih skupnosti na področju 
zakonodajne in druge normativne dejavnosti pri zaokroževanju ustavnega 
sistema. Do sedaj so bili med drugim sprejeti že zakoni, ki urejajo sistem 
družbenega planiranja, sistem in politiko cen, skupne osnove svobodne menja- 
ve dela, družbene svete in sistem državne uprave. V postopku je tudi zakon 
o razširjeni reprodukciji in minulem delu, predlog katerega bodo danes obrav- 
navali zbori te skupščine, čeprav obsežnega zakonodajnega dela ni vedno 
spremljalo ustrezno delovanje institucij političnega sistema, je bil dosežen na- 
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predek pri zagotavljanju odločilne vloge delavcev in delovnih ljudi pri uprav- 
ljanju družbe in pri uresničevanju drugih temeljnih strateških usmeritev 
našega razvoja. 

»Dolgoročni družbenoekonomski in politični cilji vseh teh sistemskih za- 
konov je v tem,« kot je zapisal tovariš Kardelj v »Smereh razvoja«, »da de- 
lavski razred in vsi delovni ljudje popolnoma obvladujejo celoto odnosov 
družbene reprodukcije, družbeni kapital, dohodek, presežek dela, se pravi 
pogoje, sredstva in sadove svojega dela, kar je materialni pogoj za zagotovitev 
njihove politične oblasti in upravljanja z družbenimi zadevami na področjih 
družbenega dela in življenja.« V težnji k temu dolgoročnemu cilju, ko skup- 
nost svobodnih proizvajalcev vse bolj resnično prevzema vlogo države nepo- 
sredno v svoje roke, pa je nujno pri uresničevanju sistema socialističnega sa- 
moupravljanja nenehno potrjevati njegovo sposobnost za učinkovito reševanje 
odprtih družbenih vprašanj, pa tudi za obvladovanje najtežjih družbenoeko- 
nomskih problemov. Za takšno afirmacijo socialističnega samoupravnega si- 
stema je potrebna stalna politična akcija zavestnih družbenih sil. 

Ker je delegatski sistem nosilec in ogrodje celotnega sistema socialistične 
samoupravne demokracije in bistveni element politične oblasti, ki so ji osnova 
samoupravni proizvodni odnosi, je prav gotovo zelo pomemben napredek, ki je 
bil v tej mandatni dobi dosežen pri uveljavljanju delegatskih odnosov. Pozi- 
tivni premiki se kažejo v vse aktivnejši in v vse bolj množični udeležbi de- 
lovnih ljudi in občanov pri oblikovanju in sprejemanju družbenih odločitev. 
Odprto delo delegacij in delegatskih skupščin omogoča, da prihajajo vedno 
bolj do izraza njihovi resnični interesi in da se pri pripravi odločitev upošte- 
vajo tudi pobude, predlogi in mnenja družbenopolitičnih, znanstvenih, strokov- 
nih, kulturnih in drugih družbenih subjektov. V delo delegacij se vedno bolj 
aktivno vključujejo tudi družbenopolitične organizacije. Razprave v delega- 
cijah so vse bolj aktualne in vse bolj kritične do predlogov izvršilnih in uprav- 
nih organov in drugih predlagateljev, če ti ne upoštevajo dovolj stališč dele- 
gatske baze. Delovni ljudje in občani se vse bolj zavedajo, da edino delegatska 
pot od temeljne samoupravne organizacije in skupnosti do republike in fe- 
deracije lahko vodi do družbenih odločitev, ki temeljijo na resničnih interesih 
delavcev, delovnih ljudi in občanov. 

Učinkovito delovanje delegatskega sistema pa je najbolj odvisno od tega, 
kako je razvito samoupravljanje, kakšna je samoupravljalska zavest in kakšni 
so samoupravni odnosi in samoupravno odločanje v osnovnih družbenih celi- 
cah, temeljnih organizacijah združenega dela in v krajevnih skupnostih. Od- 
visno je tudi od tega, kako so delegacije povezane s svojo delegatsko bazo in 
kako se upoštevajo stališča, interesi in predlogi, ki se oblikujejo v delegatski 
bazi. "■ 

Skupščina Socialistične republike Slovenije je v preteklem obdobju pri oce- 
njevanju svojega dela večkrat obravnavala najpomembnejša vprašanja v zvezi 
z uveljavljanjem delegatskega sistema v praksi. Pri tem je ugotavljala, da so 
poleg doseženih uspehov še pomanjkljivosti, zaradi katerih delegacije temelj- 
nih samoupravnih organizacij in skupnosti ne opravljajo v celoti svoje, z usta- 
vo opredeljene funkcije. Te pomanjkljivosti pa nikakor ne morejo diskrediti- 
rati delegatskega sistema in zmanjšati njegovih zgodovinskih prednosti in 
perspektiv pred meščanskim parlamentarizmom in enopartijskim birokrat- 
sko etatističnim sistemom. 
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Množična udeležba na skupščinskih volitvah kaže na zavest ljudi, da jim 
delegatski sistem omogoča odločanje o njihovih in skupnih družbenih vpra- 
šanjih in prevzemanje odgovornosti za te odločitve. Glede na sedanje zaple- 
tene ekonomske in politične razmere in težave lahko takšno udeležbo upravi- 
čeno jemljemo tudi kot jasno opredelitev za ta sistem. V samoupravnih organi- 
zacijah in skupnostih in v družbenopolitičnih skupnostih pa bo treba še bolj 
zavzeto in odgovorno zagotavljati razmere za učinkovito delovanje delega- 
cij, v katere je bilo na volitvah izvoljenih nad 200 tisoč delovnih ljudi in ob- 
čanov. Vsi ti delegati in delegacije bodo lahko z živim, delovnim in s stalnim 
življenjskim stikom s svojo volilno bazo, s samoupravnimi organizacijami in 
skupnostmi zagotavljali novo kvaliteto v delovanju delegatskega sistema na 
vseh ravneh družbene organiziranosti. 

Naša republiška delegatska skupščina med svoje pozitivne dosežke ne- 
dvomno lahko šteje uspešno prizadevanje za čim širšo uveljavitev in družbeno 
potrditev delegatskega sistema. S svojim načinom dela in odločanja je dosled- 
no in uspešno razvijala delegatske odnose pri svojem delu, spodbujala pa je 
tudi delegatske odnose med občinskimi skupščinami oziroma skupščinami sa- 
moupravnih interesnih skupnosti in osnovnimi delegacijami ter njihovimi kon- 
ferencami. 

Posebej je treba omeniti odnos te skupščine do delegacij naše republike v 
zboru republik in pokrajin Zvezne skupščine in do delegatov iz Socialistične 
republike Slovenije v zveznem zboru. Usmerjala je njihovo delo pri dogovar- 
janju z delegacijami drugih republik in avtonomnih pokrajin in pri zavzema- 
nju stališč, ki so se v naši republiki oblikovala do političnih, gospodarskih, si- 
stemskih in drugih družbenih vprašanj, reševanje katerih je v pristojnosti 
Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije. 

Pri določanju politike družbenega razvoja in spremljanja njenega izva- 
janja je republiška skupščina razvijala delegatskemu sistemu ustrezna raz- 
merja do politično-izvršilnih in upravnih organov. To je omogočilo, da so se 
tudi ti organi vključevali v delegatski sistem odločanja. Republiški izvršni 
svet je ob takih odnosih lahko v skladu s svojimi pristojnostmi razvijal svojo 
polno iniciativo na vseh področjih izvajanja začrtane razvojne politike. V sode- 
lovanju z drugimi organi družbenopolitičnih skupnosti in ob podpori družbeno- 
političnih dejavnikov je glede na objektivne razmere uspel zagotoviti realiza- 
cijo osnovnih razvojnih nalog. 

V tem mandatnem obdobju so bili sprejeti srednjeročni plani za obdobje 
1981—1985. Pri njihovi pripravi naj bi se kar najbolj uveljavil z zakonom 
določen nov sistem družbenega planiranja, ki ustreza političnemu sistemu so- 
cialističnega samoupravljanja. Temelj planov na vseh ravneh naj bi bili sa- 
moupravni sporazumi o razvoju temeljnih organizacij združenega dela. To 
naj bi zagotovilo večjo realnost planiranja in s tem stabilizacijsko usmeritev 
planov, obenem pa tudi maksimalno angažiranost nosilcev planiranja pri ures- 
ničevanju plansko določenih nalog. Dogovori o temeljih družbenih planov v 
občini, republiki in v federaciji pa naj bi ob upoštevanju omenjenih samoup- 
ravnih sporazumov zagotavljali tudi širši družbeni interes. 

Gotovo se je pri sprejemanju teh planov bolj kot kdajkoli prej uveljav- 
ljal interes temeljnih nosilcev planskih nalog. Seveda pa še zdaleč niso bile 
v celoti uresničene intencije sistema planiranja, kar velja v enaki meri za re- 
publiški in zvezni plan. Osnovni vzrok tega je predvsem, da sta delavcu še 
vedno preveč odtujena dohodek in zlasti akumulacija, ppsledica tega pa je, 
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da združeno delo s plani še ne prevzema odgovornosti, ki jo sicer ima v sistemu 
reprodukcije. 

Planiranje v združenem delu še ni postalo temelj za ugotavljanje in ob- 
likovanje dohodkovnih povezav in samoupravnega sporazumevanja in dogo- 
varjanja za Uresničevanje predvidenih planskih nalog. 

V, sedanjih nestabilnih gospodarskih razmerah, ki so poleg vplivov rece- 
sije v svetu predvsem rezultat naših nakopičenih neskladij v materialnih od- 
nosih, lahko zagotovi stabilizacijo našega gospodarskega položaja in zmanjše- 
vanje strukturnih nesorazmerij le dosledno vztrajanje pri realnih dohodkov- 
nih okvirih, pri planiranju in skupni družbeni porabi. Razmere v družbeni re- 
produkciji in proizvodnji zahtevajo dosledno prekinitev s prakso, ki je omogo- 
čala navidezno relativno hiter gospodarski razvoj z inflacijskimi denarnimi 
sredstvi in krediti iz tujine. 

Ocene gospodarskih gibanj v letu 1981 in razvojnih možnosti v letu 1982 
ter v naslednjih letih opozarjajo na to, da so zaradi neugodnih izvoznih in 
uvoznih gibanj predvsem v odnosih s konvertibilnim področjem plačilno-bi- 
lančne in devizno-bilančne možnosti precej zmanjšane, čemur se pridružujejo 
še povečane obveznosti pri odplačevanju anuitet in dodatne težave pri zago- 
tavljanju tujih finančnih kreditov. Tako so še dodatno zmanjšane možnosti 
financiranja družbene porabe v tekočem srednjeročnem obdobju. Takšno sta- 
nje zožuje razvojne možnosti, kar narekuje ponovno ustrezno preverjanje re- 
alnosti srednjeročnih planskih dokumentov. 

Tudi pri spreminjanju in dopolnjevanju planov je potrebno, da se skladno 
z načelom kontinuiranega planiranja uveljavijo interesi in resnične možnosti 
združenega dela. To je tudi garancija za realno predvidevanje posamičnega 
in skupnega družbenega razvoja in s tem za uspešno obvladovanje tekočega in 
minulega dohodka v vseh tokovih in na vseh ravneh družbene reprodukcije. 

Vse bolj dozoreva spoznanje, da je stopnja razvitosti in struktura mate- 
rialnih, proizvodnih sil takšna, da omogoča in zahteva intenzivnejše in širše 
vključevanje v mednarodno delitev dela. Nadaljnji razvoj in rast družbenega 
bogastva sta mogoča le s kvalitetnejšim gospodarjenjem z obstoječimi proiz- 
vajalnimi sredstvi. Kriteriji svetovnega tržišča zahtevajo večjo racionalnost 
poslovanja in višjo produktivnost. Na njem se ne morejo uveljaviti številne 
delovne organizacije in panoge, ki sicer uspevajo na domačem trgu, kjer vi- 
soke cene prikrijejo neracionalnost in slabo gospodarjenje z družbenimi sred- 
stvi. Ob spoznanju, da je izvoz edina realna možnost usklajenejšega gospodar- 
skega razvoja, je razumljiva odločna akcija za intenzivno vključevanje slo- 
venskega gospodarstva v mednarodno menjavo, posebej še s konvertibilnim 
področjem. To pa je obenem lahko najuspešnejša pot k zavestnemu spremi- 
njanju sedanjega stanja, k večji stabilnosti gospodarstva in družbenega raz- 
voja sploh. 

Iz poročila je razvidno, kako se je Predsedstvo vključevalo v prizadeva- 
nja za širjenje samoupravnih odnosov, za podružbljanje tistih področij, kjer 
še preveč prevladuje star, državni način odločanja. Nekatera teh področij 
že urejajo novi sistemski zakoni, ki omogočajo samoupravno reševanje nalog, 
za nekatera zelo pomembna družbena področja pa so ustrezni predpisi v pri- 
pravi. Med zadnje spada razpolaganje s sredstvi razširjene reprodukcije, si- 
stemska ureditev tega področja pa je toliko bolj pomembna, ker se še vedno 
ugotavlja, da delavec razpolaga le s sredstvi enostavne reprodukcije, preveč pa 
mu je še vedno odtujeno odločanje o sredstvih akumulacije. 
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Sam predpis seveda ne more bistveno spremeniti obstoječega stanja, lahko 
pa omogoči uspešno zavzemanje za to, da se to stanje spremeni v korist uve- 
ljavljanja delavčeve pravice, da polno odloča o pogojih in rezultatih svojega 
dela. Z združevanjem dela in sredstev in z odločanjem o skupnem prihodku 
in dohodku bodo ustvarjeni pogoji za takšno integracijo združenega dela, ki 
bo nedvomno zagotavljala realno načrtovanje naložb v razširjeno reprodukci- 
jo in sploh racionalnejšo porabo družbenih sredstev. 

Položaj delovnega človeka pa tudi stabilizacijska prizadevanja bo krepilo 
tudi nadaljnje podružbljanje področij politike cen, kreditne, monetarne in 
emisijske politike in zunanjetrgovinske dejavnosti. Ker je normativno in tudi 
konkretno praktično urejanje teh vprašanj v zvezni pristojnosti, je tudi v naši 
republiki še toliko bolj potrebna večja politična in strokovna angažiranost pri 
oblikovanju stališč in predlogov kot osnove za dogovarjanje med republikami 
in pokrajinama o načinu njihovega reševanja. 

Za nadaljnje podružbljanje zadev, ki so še vedno preveč v pristojnosti 
države, se zavzemajo tudi republiški družbeni sveti, ki so obenem tudi sami 
ena od oblik podružbljanja področij, za katera so bili ustanovljeni. 2e iz poro- 
čila je na primer vsaj delno razvidno, kakšno vlogo je imel Kepubliški druž- 
beni svet za mednarodne odnose pri podružbljanju zunanje politike. Z anga- 
žiranjem v tem svetu in prek njega v zveznem družbenem svetu za medna- 
rodne odnose so imeli udeležnci iz vrst delegatske skupščine, organizacij zdru- 
ženega dela, družbenopolitičnih organizacij in s področja znanstveno-razisko- 
valne dejavnosti možnost aktivnega sodelovanja pri graditvi vseh pomemb- 
nejših dejavnosti na področju mednarodnih odnosov. 

V preteklem obdobju sta bila še posebej aktualna in pomembna proces 
podružbljanja in razvoj ustreznega samoupravnega sistema ekonomskih od- 
nosov s tujino. Mednarodni odnosi in mednarodno sodelovanje Socialistične 
federativne republike Jugoslavije so sestavni del družbenih, zlasti družbeno- 
ekonomskih odnosov. Delavci v združenem delu lahko uspešneje uresničujejo 
svoje pravice pri razpolaganju s pogoji in rezultati svojega dela, če obvladu- 
jejo tudi področje mednarodnega sodelovanja. Zaradi tega so se organi druž- 
benopolitičnih skupnosti in družbenopolitične organizacije v naši republiki v 
preteklem obdobju zavzemali za to, da bi uresničevanje načel neuvrščenosti, 
boja za novo mednarodno ekonomsko ureditev, pospeševanje dobrih odnosov 
s sosednjimi državami, ob skrbi za boljši položaj slovenske manjšine v zamej- 
stvu in skrbi za delavce na začasnem delu v tujini, postajalo vse bolj skrb vseh 
dejavnikov v družbi in sestavni del samoupravnega odločanja. 

Iz poročila je razvidno, da se je Predsedstvo skupaj z drugimi dejavniki 
v republiki zavzemalo za nadaljnje podružbljanje obrambe in varnosti. Prav- 
zaprav vsa ta vprašanja sodijo v širši okvir družbene samozaščite. Gre za pre- 
ventivno delovanje, ki naj prepreči vse vrste ogrožanja naše družbene ureditve 
in škodovanja skupnim ter posameznim interesom delovnih ljudi in občanov. 

Znano je, da v republiki v zadnjih letih ni bilo težjih kaznivih dejanj s 
političnim obeležjem. Bili so le verbalni delikti, dostikrat manj prištevnih 
storilcev in nekaj sovražnih pojavov v zvezi z razmerami na Kosovu. 

Zaradi številčnosti pa so družbi bolj nevarna dejanja, ki povzročajo ma- 
terialno škodo družbenemu in zasebnemu premoženju. Požari, nesreče v pro- 
metu in v proizvodnji in druga podobna dejanja imajo negativne posledice 
tudi na proizvodnjo, zaposlovanje in uresničevanje planskih nalog sploh. 
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Dosedanje izkušnje pri uresničevanju družbene samozaščite in splošne ljud- 
ske obrambe kažejo, da so bili doseženi večji uspehi pri uresničevanju organizi- 
ranih oblik narodne zaščite, civilne zaščite, teritorialne obrambe in drugih 
sestavin kot pa pri oblikovanju družbene samozaščite kot najširše oblike in 
najučinkovitejšega načina preprečevanja in odpravljanja družbeno negativnih 
in škodljivih pojavov. Še vedno preveč prevladuje miselnost, da je družbena 
samozaščita predvsem obveznost določenih strokovnih in družbenih organov 
in služb. Še vedno se znjenimi vprašanji premalo ukvarjajo družbenopolitične 
organizacije, delegatske skupščine oziroma delegacije na vseh ravneh in samo- 
upravni organi v združenem delu. Družbeno samozaščitni problemi se dostikrat 
obravnavajo formalistično ali pa le v ozkih krogih. 

Pri nadaljnjem razvijanju družbene samozaščite ima posebno odgovor- 
nost Socialistična zveza delovnega ljudstva. Kot fronta vseh v njej združenih 
in organiziranih socialističnih sil lahko z aktiviranjem vseh drugih družbeno- 
političnih in družbenih organizacij ter društev veliko prispeva k množični 
samozaščitni osveščenosti in aktivnosti ljudi in občanov. Pri tem je še posebno 
pomembna tudi vloga organizacij Zveze združenj borcev narodnoosvobodilne 
vojne in rezervnih vojaških starešin. 

Tovarišice in tovariši delegati! Z zakonsko ureditvijo področja družbenih 
dejavnosti na osnovah svobodne menjave dela je bil storjen tudi na tem pod- 
ročju družbenoekonomskih odnosov pomemben napredek pri krepitvi samo- 
upravnega položaja delavcev v družbeni reprodukciji. Uveljavljeno je bilo 
ustavno načelo, da dohodek ni samo rezultat dela delavcev v materialni pro- 
izvodnji, temveč je rezultat skupnega družbenega dela. Na tej osnovi si delav- 
ci v družbenih dejavnostih v odnosih svobodne menjave dela z delom delav- 
cev v materialni proizvodnji zagotavljajo enak družbenoekonomski položaj. 

Ob spremljanju aktualne problematike na tem področju je Predsedstvo 
ugotavljalo, da se še prepočasi uveljavlja spoznanje o tem, da družbene dejav- 
nosti niso le poraba, ampak jih je treba obravnavati kot pomemben dejav- 
nik družbenega razvoja, družbene produktivnosti, socialne in ekonomske var- 
nosti. Družbene dejavnosti se še vse prevečkrat financirajo na osnovi določenih 
prispevnih stopenj, ki so odraz stroškovnega principa, ne pa materialno ovred- 
notenih programov dejavnosti, skladnih z interesi združenega dela in materi- 
alnimi možnostmi. V prihodnje bo potrebno pospešiti predvsem neposredne od- 
nose med izvajalci in uporabniki in spodbuditi uporabnike, da se bodo tvor- 
neje vključevali že v pripravo predlogov odločitev. Čeprav vse družbene de- 
javnosti prispevajo k družbenemu razvoju, bo potrebno prav posebno pozor- 
nost nameniti svobodni menjavi dela na področju znanosti in izobraževanja za- 
radi njunega pomena pri prestrukturiranju gospodarstva in širšem vklju- 
čevanju v mednarodno delitev dela. 

Med vprašanja, ki bi jih bilo treba reševati čim bolj samoupravno, sodi 
tudi varstvo naravnega okolja, še posebej zato, ker tem problemom do sedaj ni 
bilo namenjeno dovolj pozornosti, ali pa so se pri njihovem reševanju obli- 
kovali nasprotujoči si interesi. Z zakonom o sistemu družbenega planiranja, 
ki ga je sprejela republiška skupščina, je načelno razšiščen odnos med druž- 
benim in prostorskim planom. Prostorski plan je sedaj sestavni del družbe- 
nega plana. 

Z zakonsko ureditvijo in s planskimi usmeritvami je postalo varstvo oko- 
lja dejavnost splošnega družbenega pomena. Čeprav pristojni organi družbeno- 
političnih skupnosti in samoupravnih interesnih skupnosti in društva za var- 
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stvo okolja lahko s svojim delom veliko pripomorejo k uspešnemu reševanju 
teh vprašanj, pa varstvo okolja ne more biti več le njihova skrb. Varstvo oko- 
lja je sestavni del odgovornosti delavcev za gospodarjenje z družbenimi sred- 
stvi in narodnim bogastvom in morajo zato pri reševanju teh problemov so- 
delovati vsi družbeni dejavniki. 

Pri reševanju temeljnih vprašanj razvoja Jugoslavije sta medrepubliško 
sporazumevanje in dogovarjanje kot temeljna demokratična pridobitev našega 
samoupravnega razvoja učinkovita oblika in edina alternativa za usklajevanje 
in uresničevanje skupnih interesov v naši večnarodni skupnosti. Ob neposredni 
odgovornosti subjektivnih sil, zlasti zveze komunistov, je potrebno takšno pot 
reševanja skupnih problemov še okrepiti in poglabljati. Ustava Socialistične 
federativne republike Jugoslavije postavlja načelo sporazumevanja republik 
in,avtonomnih pokrajin kot splošno načelo naše federativne ureditve. Postopek 
usklajevanja in sporazumevanja je često še težak in dolgotrajen, vendar pome- 
ni učinkovito, demokratično in samoupravno urejanje odnosov v nasprotju s 
centralističnim urejanjem, ki lahko vodi k zaostrovanju mednacionalnih odno- 
sov ter se lahko obdrži le s prisilo. Seveda pa mora medrepubliško dogovar- 
janje kakor vsako dogovarjanje in sporazumevanje sloneti na interesih zdru- 
ženega dela kot nosilca gospodarjenja z družbenim dohodkom, ki ga ustvarja. 
Problemi na ravni federacije in v odnosih med republikami in pokrajinama se 
bodo reševali uspešneje, rešitve bodo realnejše in tudi zapiranja v republiške 
meje bo vedno manj, če se bo združeno delo hitreje uveljavilo kot subjekt med- 
republiškega sporazumevanja in dogovarjanja oziroma če bo to sporazumeva- 
nje temeljilo na resničnih samoupravnih družbeno-lastninskih proizvodnih 
odnosih. 

Ob sedanjih težkih gospodarskih in socialnih problemih kot so zunanja 
nelikvidnost, inflacija, nezaposlenost, padec realnih osebnih dohodkov in tako 
naprej so stališča, mnenja in predlogi o tem, po kakšni poti bi jih bilo potrebno 
reševati, zelo različna in nekatera pa si tudi nasprotujejo. Predlogi so različni 
od pozivov in pripravljenosti za večjo aktivnost pri reševanju in premagovanju 
teh težav, pa do apelov za politiko »močne roke« in celo do predlogov za spre- 
membe na nekaterih področjih našega samoupravnega sistema. Nekateri dra- 
matizirajo težave in zatrjujejo, da jih je mogoče uspešno rešiti le z učinkovi- 
timi ukrepi, ki jih po njihovem mnenju lahko zagotovi le država, ki da je 
poleg usposobljenosti tudi legitimni zastopnik splošnega družbenega interesa. 

Med predlogi za takšno administrativno in centralistično urejanje druž- 
benoekonomskih pa tudi političnih odnosov je med drugim tudi predlog za 
spremembo zakona, ki ureja devizno poslovanje. Ta predlog utemeljujejo pred- 
vsem z ugotovivijo, da je nastal izredno težaven položaj pri zagotavljanju zu- 
nanje likvidnosti države. Poleg uvoza reprodukcijskih materialov, od katerih 
je odvisna naša proizvodnja, je potrebno vračati visoke anuitete kratkoročnih 
srednjeročnih in dolgoročnih kreditov, najetih v tujini. Ti problemi zahtevajo 
takšne ukrepe, ki bodo zagotovili tako ohranitev ugleda države v tujini, kot 
tudi predvideni gospodarski razvoj. Da bi uspešno rešili probleme zunanje lik- 
vidnosti, bi bilo potrebno najprej ugotoviti vzroke in najti povzročitelje takš- 
nih zadolžitev, ki jih je sedaj treba odplačevati tako urgentno. 

Brez dvoma je res, da je potrebno s skupnimi močmi zagotavljati zuna- 
njo likvidnost države. Toda, te probleme je potrebno in edino mogoče reševati 
na samoupravnih osnovah s samoupravnim sporazumevanjem in dohodkov- 
nim povezovanjem združenega dela. Predlogi, po katerih naj bi težko situacijo 
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na področju zunanje likvidnosti reševali s centralizacijo deviznih sredstev v 
Narodni banki Jugoslavije in nato z delitvijo ali odobravanjem nakupnih pra- 
vic, so nerealni in kratkovidni. Pri deviznem poslovanju in odločanju o deviz- 
nem dohodku veljajo splošna načela, po katerih je urejeno odločanje o dohod- 
ku. Združevanje deviznega dohodka in njegovo ustvarjanje po načelih skup- 
nega prihodka in dohodka omogočata delavcem v temeljnih organizacijah zdru- 
ženega dela, da urejajo odnose na podlagi svojih neposrednih interesov. Če- 
prav je devizni trg lahko učinkovit korektiv neposrednih odnosov, v sedanjih 
razmerah njegovo oblikovanje realno ni mogoče. Povsem jasno je, da sredstva, 
ki jih ima združeno delo na svojih deviznih računih ali pa so sicer dosegljiva, 
ne zadostujejo za oblikovanje deviznega tržišča, saj je nesorazmerje med po- 
nudbo in povpraševanjem po devizah preveliko. 

Še pomembnejše od ugotovitve, da predlagane spremembe pri deviznem 
poslovanju ne bi izboljšale niti trenutnega položaja, še manj pa seveda dolgo- 
ročnega, je to, da bi z njimi načeli z ustavo in zakoni določen družbenoeko- 
nomski sistem nasploh. Z omejevanjem ustavne pravice delavcev, da odlo- 
čajo tudi o deviznem delu dohodka, ki ga ustvarijo na konvertibilnem trgu, 
bi bistveno spremenili njihov sedanji položaj pri razpolaganju s pogoji in re- 
zultati svojega dela. Takšne spremembe ne bi bile le enkraten administra- 
tivni poseg, ki naj bi s svojimi učinki prispeval k premagovanju največjih 
trenutnih težav. Lahkomiselno administrativno ukrepanje bi lahko povzročilo 
dodatne težave, ki bi imele daljnosežne posledice za ves nadaljnji družbeni 
razvoj. 

Kadar je jasno, da predlagani ukrepi pomenijo spreminjanje tistih določb 
sistema, ki tako rekoč proizvajalcem odvzemajo njihove neodtujljive ustavne 
pravice, je potrebna politična in vsakršna akcija, ki bi povzročila, da takšni 
predlogi ne bi bili sprejeti. To je potrebno tudi zaradi tega, ker takšna centra- 
lizacija deviz kot dela dohodka ni v skladu s federativno ureditvijo države in 
s pristojnimi federacijami pri reševanju družbenih vprašanj. Upravičeno je 
torej stališče, da takšnih ukrepov ni mogoče podpreti. 

Ob razumevanju skupnih zadev na ravni federacije in problemov drugih 
republik in pokrajin in ob pripravljenosti z vso zavzetostjo sodelovati pri iska- 
nju in predlaganju ustreznih rešitev, je upravičeno stališče, da je potrebno 
tudi najtežje probleme nadaljnjega razvoja naše družbe najprej reševati po 
samoupravni poti, z razvijanjem in uresničevanjem sistema, ne pa z njegovim 
spreminj anj em. 

Dosedanje izkušnje jasno kažejo, da je težave mogoče premagovati le s 
čim večjim angažiranjem delovnih ljudi in občanov. To je mogoče doseči le v 
razmerah socialistične demokracije, ne pa državne prisile. 

Ce je dosedanja praksa pokazala, da je nekatere veljavne sistemske pred- 
pise potrebno dopolniti ali razveljaviti posamezne njihove določbe, se je mo- 
goče o takih morebitnih spremembah odločati le po postopku, po kakršnem 
so se oblikovale sedanje sistemske rešitve. O tem je potrebna javna razprava, 
v kateri bodo delavci v temeljnih organizacijah združenega dela in občini v 
krajevnih skupnostih prek svojih delegatov in delegacij soočili svoje interese 
s predlaganimi spremembami. Če so to spremembe o vprašanjih, ki so skup- 
nega interesa in v pristojnosti federacije, bo stališča delovnih ljudi in občanov 
naše republike prek svoje delegacije v Zboru republik in pokrajin uveljavljala 
tudi ta skupščina. 
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Tovarišice in tovariši delegati! Pri uresničevanju socialističnega samo- 
upravnega sistema so torej na poti še velike težave in ovire. Vrsta sistemskih 
rešitev se šele uveljavlja, nadaljnji uspešni družbeni razvoj bo mogoč le ob 
okrepljenem angažiranju organiziranih socialističnih sil. Dosledno zavzemanje 
za uresničevanje političnega sistema socialističnega samoupravljanja ima za svo- 
jo osnovo trdno prepričanje, da je v tem sistemu mogoča uspešna rešitev tudi 
najtežjih problemov družbenega razvoja, da je ta sistem najbolj sposoben, da ta 
vprašanja rešuje z aktiviranjem neposredno zainteresiranih delovnih ljudi in 
njihovih organizacij. O teh vprašanjih bosta brez dvoma razpravljala in zav- 
zela svoja stališča do njih tudi IX. kongres Zveze komunistov Slovenije in 
XII. kongres Zveze komunistov Jugoslavije. 

Dovolite mi, tovarišice in tovariši, da na koncu teh misli k poročilu Pred- 
sedstva Socialistične republike Slovenije ponovim, da je Predsedstvo želelo 
v njem opozoriti le na najpomembnejša vprašanja, s katerimi se je ukvarjalo 
pri svojem delu in s tem prikazati, kako je skušalo v sodelovanju z drugimi 
dejavniki v republiki ustrezno izpolnjevati svoje naloge, kakor jih določa 
ustava naše republike. (Ploskanje.) 

Predsedujoči Milan Kučan: Zahvaljujem se predsedniku Predsed- 
stva SR Slovenije tovarišu Viktorju Avblju za ekspoze, ki ga je prebral. 

Obvestil sem vas že, da so o poročilu razpravljali naši odbori za politični 
sistem v razširjeni sestavi. Na tej seji so predlagali tudi predlog sklepa, ki naj 
bi ga po razpravi o poročilu danes sprejeli naši zbori. O vsebini razprave na 
tej seji in o vsebini predlaganega sklepa nas bo obvestil tovariš Ludvik Go- 
lob, podpredsednik naše skupščine, ki je tej razširjeni seji tudi predsedoval. 
Prosim, tovariš Golob! 

Ludvik Golob: Tovarišice in tovariši! Imam prijetno dolžnost, da 
vas v imenu odborov za družbenopolitični sistem vseh treh zborov na kratko 
seznanim o obravnavi poročila o delu Predsedstva Socialistične republike Slo- 
venije za obdobje 1978—1982 na njihovi skupni seji. 

Poročilo o delu Predsedstva Socialistične republike Slovenije je vzbudilo 
v Sloveniji velik interes, kar je narekovalo, da se poročilo objavi v Poročeval- 
cu, tako da so bile delegacije v organizacijah združenega dela in v krajevnih 
skupnostih z njimi pravočasno seznanjene, kar je omogočilo, da o njem raz- 
pravljajo temeljne delegacije in drugi subjekti v republiki. 

V Predsedstvu Skupščine SR Slovenije je bilo dogovorjeno, da se opravi 
razprava o poročilu na skupni seji odborov za družbenopolitični sistem vseh 
treh zborov. 

Na seji so sodelovali tudi predsedniki Komisije za mednarodne odnose, 
Komisije za pravosodje in Zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slove- 
nije. V razpravi je bilo poročilo ocenjeno kot pomembno gradivo, ki celovito in 
objektivno prikazuje najpomembnejša vprašanja družbenega življenja in raz- 
voja naše republike. Izražena je bila skladnost ugotovitev in ocen v poročilu 
Predsedstva z ugotovitvami in stališči Skupščine SR Slovenije oziroma njenih 
zborov in delovnih teles v tem mandatnem obdobju, kot tudi skladnost delo- 
vanja Predsedstva Socialistične republike Slovenije v okviru svojih z ustavo 
določenih pristojnosti z delom zborov Skupščine SR Slovenije. O tej seji so 
poročala tudi sredstva javnega obveščanja. 
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Poročilo prikazuje delovanje Predsedstva Socialistične republike Slovenije 
v tem mandatnem obdobju. Zlasti se je pokazala kot zelo pomembna njegova 
vloga in odgovornost, ki jo ima na področju ljudske obrambe, varnosti in z 
ustavo določenega reda in mednarodnih odnosov. Poročilo se ne omejuje le 
na omenjena področja, temveč vsebuje v okviru, ki ga nudi tako poročilo, tudi 
nekatere ocene doseženega stanja na področju družbenega življenja in opozarja 
na perečo problematiko oziroma na aktualna vprašanja nadaljnjega družbenega 
razvoja. 

Odbori so ugotovili, da je Predsedstvo tekoče spremljalo glavne družbene 
probleme, ki so se pojavljali v Sloveniji in Jugoslaviji, se do njih opredeljevalo 
in se v skladu s svojimi ustavnimi pristojnostmi vključevalo v njihovo reševanje. 
Predsedstvo je posvečalo posebno pozornost tistim temeljnim političnim vpra- 
šanjem, ki so splošnega pomena za družbenoekonomske in družbenopolitične 
rešitve in dajejo ustrezne pobude. Te pobude kot tudi usklajevanje in obliko- 
vanje stališč o najpomembnejših področjih družbenega življenja v Predsedstvu 
Socialistične republike Slovenije je pristojnim organom in organizacijam v re- 
publiki že doslej pomagalo pri oblikovanju njihovih stališč in pri uresničevanju 
njihovih nalog. Obravnava je pokazala, da bo poročilo zaradi svoje aktualnosti 
in usmeritev služilo nadaljnjemu delu delegatske skupščine novega sklica. 

Iz poročila izhaja, da je Predsedstvo bilo zelo aktivno na področju družbe- 
noekonomskih odnosov in razvoja, kar je pogojevala naša notranja gospodarska 
situacija oziroma nakopičeni problemi in protislovja, pa tudi slabosti v našem 
gospodarskem razvoju, prav tako je k temu silila tudi mednarodna situacija. 
Izstopala sta pravzaprav dva kompleksa problemov, in sicer povezana, prvič 
s stabilizacijo v najširšem smislu, in drugič poglabljanje samoupravnih druž- 
benoekonomskih odnosov. 

V skladu s posebno pozornostjo Predsedstva, ki se je izražala v aktivnosti 
na področju razvijanja političnega sistema in varstva samoupravnih pravic in 
obveznosti delovnega človeka in občana, na vlogo izvršilnih in upravnih orga- 
nov, na preobrazbo pravosodja, na utrjevanje družbenega dogovarjanja in sa- 
moupravnega sporazumevanja, na zakonodajno politiko, na razvijanje delegat- 
skega sistema je v mandatnem obdobju, ki se izteka, v Skupščini SR Slovenije 
opravljeno obsežno delo, ki je bilo usmerjeno na normativno urejanje skupnih 
osnov svobodne menjave dela ter pogojev in odnosov te menjave, samouprav- 
nega organiziranja in na druga temeljna vprašanja na najbolj pomembnih pod- 
ročjih družbene dejavnosti in materialne proizvodnje posebnega družbenega 
pomena. . . 

V tem času je skupščina tudi sprejela številne zakone, ki se nanašajo na 
druga pomembna področja uresničevanja z ustavo in z zakonom o združenem 
delu določenega sistema ter na številna druga področja oziroma vprašanja 
normativnega urejanja odnosov oziroma uveljavljanja skupščine kot organa 
samoupravljanja. Tolikšno obsežnost normativnega urejanja v skupščini je 
terjala predvsem potreba po zaokrožitvi in dopolnitvi družbenoekonomskega 
in političnega sistema na ustavnih temeljih. Čeprav ne obsežna, a vendar vse- 
binsko ter pravnosistemsko zahtevna je bila tudi intervencijska zakonodaja v 
zvezi z zagotavljanjem uresničevanja nujnih planskih ciljev, zlasti v zvezi z 
razmerji uresničevanja srednjeročnega družbenega plana SR Slovenije v ob- 
dobju 1981—1985. 

Dokaj obsežno delo je terjalo tudi vključevanje v zakonodajne postopke 
obeh zborov Skupščine SFRJ, zlasti v Zboru republik in pokrajin ob spreje- 
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manju zakonov in drugih rešitev, ki jih ta zbor Zvezne skupščine sprejema na 
podlagi soglasja skupščin republik in avtonomnih pokrajin. 

V zvezi z razmerjem med zakonskim normiranjem in samoupravnim ure- 
janjem oziroma odločanjem gre za dolgoročni proces podružbljanja pravnega 
urejanja in najbrž ni dvoma, da je tudi v prihodnje potrebno zagotavljati 
usmerjevalno vlogo skupščin družbenopolitičnih skupnosti v razvoju samo- 
upravnega prava, kar pomeni, da je potrebno na sedanji ravni našega družbe- 
nega razvoja tudi prek zakonskega urejanja pospeševati in odpirati nova pota 
samoupravnemu urejanju in odločanju, predvsem glede tistih odnosov, ki so 
doslej bili v celoti ali pretežno predmet zakonskega normiranja. 

Na odnos med zakonskim in samoupravnim urejanjem je potrebno opo- 
zoriti v zvezi s postavljanjem medsebojnih odnosov v združenem delu na pod- 
lagi družbene lastnine sredstev za proizvodjo, pri čemer se še vedno zakonske 
norme ne dovolj dosledno omejujejo le na določanje načel in na urejanje sploš- 
nih pogojev za to, da delavci kot subjekti odločanja neposredno s planskimi 
akti in drugače samoupravno urejajo te odnose. 

Glede razmerja med republiko in občinami lahko ugotovimo precejšen na- 
predek v odnosu zakonskih aktov in norm do občine in njenih funkcij, pri če- 
mer je občina zlasti kot samoupravna skupnost z novo zakonodajo predvsem 
na področju svobodne menjave dela v družbenih dejavnostih in v dejavnostih 
materialne proizvodnje posebnega družbenega pomena pridobila na pomenu, 
saj zakonske norme s teh področij uveljavljajo načelo, naj se temeljna družbe- 
noekonomska in druga samoupravna vprašanja rešujejo v občini. 

V zvezi z razmerji med zakonom in podzakonskimi akti je potrebno ugo- 
toviti, da je bil glede reševanja tega vprašanja v obdobju 1978—1982 dosežen 
le delen napredek, saj so podrobne in kazuistične določbe v republiških zakonih 
še vedno pogoste. Zaradi prepodrobnega zakonskega normiranja trpi tudi sta- 
bilnost pravnega sistema. Zakonske določbe se spreminjajo tudi že ob manj 
pomembnih spremembah družbenih razmer, kar tudi negativno vpliva na uve- 
ljavljanje ustavnosti in zakonitosti, na utrjevanje pravne zavesti delovnih ljudi 
in občanov in na pravno stabilnost pri urejanju pravic, dolžnosti in odgovor- 
nosti le-teh. 

Skupščina SR Slovenije je prek svoje Komisije za mednarodne odnose v 
preteklem štiriletnem obdobju tesno sodelovala z Republiškim družbenim sve- 
tom za mednarodne odnose pri Predsedstvu SR Slovenije bodisi na sejah sveta 
s svojimi delegacijami bodisi v delu njegovih delovnih skupin. Pri tem je treba 
poudariti, da je bil dobršen del obravnavanih vprašanj istoveten. 

Na seji odborov so bila v razpravi poudarjena naslednja vprašanja. Prvo, 
vprašanje podružbljanja. Tako kot na vseh drugih področjih je treba tudi na 
tem področju voditi bitko za nove demokratičnejše odnose, skratka za vse tisto, 
kar razumemo pod podružbljanjem zunanje politike. Torej ne samo za decen- 
tralizacijo s federacije na republiko, ampak vključevanje cele množice subjek- 
tov samoupravnih interesnih skupnosti, občin, temeljnih organizacij združenega 
dela in krajevnih skupnosti, da se na ta način zagotovi kvaliteto v oblikovanju 
in izvajanju jugoslovanske zunanje politike. 

Drugo vprašanje je zajemalo politiko neuvrščenosti in delovanja Jugosla- 
vije pri izvajanju dogovorov neuvrščenih. V tem smislu si je treba še naprej 
prizadevati za uveljavitev načel nove mednarodne ekonomske ureditve, pa tudi 
informativne politične in siceršnje preobrazbe obstoječih mednarodnih odnosov. 
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Tretje vprašanje se nanaša na naše odnose s sosedi. Na tem področju so bili 
doseženi pomembni in za mnoge evropske države zgledni rezultati. S konkret- 
nim sodelovanjem, zlasti z obmejnim gospodarskim sodelovanjem in politiko 
odprte meje smo tako skupaj s sosedi prispevali k uresničevanju duha sklepne 
listine Konference o varnosti in sodelovanju v Evropi. Še vedno pa so nekatera 
odprta vprašanja s sosedi, ki pa ne pogojujejo dobrih sosedskih odnosov. Gre 
zlasti za dosledno vztrajanje, da sosedne države uresničijo svoje mednarodne 
obveznosti glede naših narodnih skupnosti ter tudi sicer storijo vse potrebno 
za njeno uspešno zaščito. 

Tovarišice in tovariši! To so le nekateri poudarki iz razprave na seji od- 
borov, ki je bila v vseh bistvenih vprašanjih skladna z ugotovitvami in usme- 
ritvami, ki jih vsebuje poročilo o delu Predsedstva SR Slovenije za obdobje 
1978—1982. 

V imenu Odborov za družbenopolitični sistem Zbora združenega dela in 
Družbenopolitičnega zbora ter Odbora za družbenopolitični sistem ter komu- 
nalni sistem Zbora občin predlagam delegatom, da na skupni seji sprejmejo 
naslednji sklep: 

1. Poročilo o delu Predsedstva Socialistične republike Slovenije od leta 
1978 do 1982, ki je bilo predloženo Skupščini SR Slovenije na podlagi 382. 
člena ustave SR Slovenije, se sprejme. 

2. Skupščina Socialistične republike Slovenije ugotavlja, da so ugotovitve 
in ocene Predsedstva Socialistične republike Slovenije skladne s stališči in 
ugotovitvami njenih zborov. 

Skupščina Socialistične republike Slovenije bo pri programiranju svojega 
dela upoštevala tista vprašanja oziroma družbena področja, na katera opozarja 
Predsedstvo SR Slovenije v svojem poročilu. 

3. Republiški organi in organizacije, družbenopolitične skupnosti ter samo- 
upravne organizacije in skupnosti v republiki naj pri svojem delu upoštevajo 
pobude in usmeritve, ki izhajajo iz poročila, skladno s tem organizirajo svoje 
aktivnosti in s svojimi delovnimi programi zagotovijo uresničevanje nalog, 
ki so posebnega pomena za utrjevanje socialističnega samoupravnega sistema 
in našega celotnega nadaljnjega razvoja. Hvala! (Ploskanje.) 

Predsedujoči Milan Kučan: S tem smo, tovarišice in tovariši delegati, 
prešli na razpravo o poročilu Predsedstva Socialistične republike Slovenije. 
Prosim, kdo želi besedo? (Nihče.) 

Ce razprave ni, potem predlagam, da sklenemo to točko s sprejetjem 
sklepa, ki ga je predlagal v imenu vseh treh odborov za politični sistem naših 
zborov tovariš Ludvik Golob. Zeli kdo v zvezi s predlogom sklepa besedo? 
(Ne želi.) 

Ce ne želi nihče besede, potem predlagam, da glasujemo o predlogu sklepa. 
Kdor se s predlaganim sklepom strinja, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je bil predlagani sklep soglasno sprejet s strani vseh dele- 
gatov, ki so navzoči na današnji skupni seji. 

S tem je 5. seja vseh zborov Skupščine SR Slovenije sklenjena. Zbori bodo 
nadaljevali delo po sprejetih dnevnih redih! 

(Skupno zasedanje je bilo končano ob 10.30.) 



21. seja 

(12. januarja 1982) 

Predsedovala: Zofka Stojanovič, 
predsednica Skupščine Skupnosti socialnega varstva Slovenije 

Začetek seje ob 9.40. 

Predsednica Zofka Stojanovič: Pričenjam 21. sejo Skupščine Skup- 
nosti socialnega varstva Slovenije in pozdravljam vse navzoče delegate in druge 
udeležence današnje seje. Posebej pa pozdravljam tovariša Vinka Hafnerja, 
predsednika Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije. Ker ob koncu leta 
nismo imeli seje, dovolite, da vam zaželim uspešno in srečno novo leto z željo, 
da bi dobro sodelovali do konca tega mandatnega obdobja. 

Predlog dnevnega reda je objavljen v 5. številki Delegatskega poročevalca 
in v posebnem vabilu, obveščeni pa ste bili o dodatni razširitvi dnevnega reda. 
Predlagam, da z dnevnega reda seje umaknemo 11. točko, to je obravnavo sa- 
moupravnega sporazuma o svobodni menjavi dela za dejavnpst invalidskih 
organizacij, ker še niso vsi podpisniki sporočili svojega stališča do predloga 
samoupravnega sporazuma. Razen tega predlagam, da izpustimo obravnavo 
zakona o zajamčenem osebnem dohodku. 

Predlagam torej, da sprejmemo za današnjo sejo tak dnevni red: 
1. izvolitev komisij za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja 

zbora uporabnikov in zbora izvajalcev ter poročila komisij, 
2. poročilo o delu skupnosti med sejama, o izpolnitvi sklepov 20. seje in 

odobritev zapisnika te seje, 
3. obravnava predloga stališč in usmeritev III. konference Zveze sindika- 

tov Slovenije o vlogi in nalogah sindikatov pri uveljavljanju delavcev kot no- 
silcev socialne politike in zagotavljanja socialne varnosti, 

4. resolucija o politiki uresničevanja družbenega plana SR Slovenije za 
obdobje 1981—1985 v letu 1982, 

5. osnutek zakona o stanovanjskih razmerjih, 
6. osnutek zakona o temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega 

zavarovanja, 
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7. predlog zakona o spremembi zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju, 

8. predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zapo- 
slovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti z osnutkom zakona, 

9. predlog samoupravnega sporazuma o enotnih kriterijih za ugotavlja- 
nje neupravičene odklonitve zaposlitve brezposelne osebe, ki prejema dajatev 
iz zavarovanja za primer brezposelnosti. 

10. delovni in finančni načrt skupnosti socialnega varstva Slovenije za 
leto 1982, 

11. samoupravni sporazum o združevanju sredstev za dejavnost Skupnosti 
socialnega varstva Slovenije v letu 1982, 

12. sklep o uvedbi enotne skupne evidence prejemnikov socialno varstvenih 
pomoči, 

13. samoupravni sporazum o spremembah in dopolnitvah samoupravnega 
sporazuma o skupnih izhodiščih za zagotavljanje socialne varnosti v obdobju 
1981—1985, 

14. program razvoja zavodov za usposabljanje invalidnih oseb, 
15. predlog samoupravnega sporazuma o pravicah in obveznostih združenih 

kmetov v zvezi z uresničevanjem pravic do porodniškega dopusta, 
16. poročilo o predzakonskem in zakonskem svetovanju ter spravnem po- 

skusu v občinskih skupnostih socialnega skrbstva, 
17. vprašanja in predlogi delegatov. 
Ima kdo kakšen predlog za spremembo ali dopolnitev dnevnega reda? 

(Nihče.) Prosim delegate obeh zborov, da glasujejo o predlaganem dnevnem 
redu. Kdor je za tak dnevni red, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je dnevni red soglasno sprejet. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na izvolitev Komisij 
za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja Zbora uporabnikov in Zbora 
izvajalcev ter poročila teh komisij. 

Predlagam, da v verifikacijsko komisijo Zbora uporabnikov izvolimo de- 
legate iz Občinskih skupnosti socialnega varstva Gornja Radgona, Grosuplje 
in Hrastnik. Ima kdo drugačen predlog? (Ne.) 

Prosim delegate Zbora uporabnikov, da glasujejo o tem predlogu. Kdor je 
za, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati Zbora uporabnikov dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Zbor uporabnikov izvolil komisijo za verifikacijo poobla- 
stil in imunitetna vprašanja. 

Zboru izvajalcev pa predlagam, da v svojo komisijo izvoli delegate iz Ob- 
činskih skupnosti socialnega varstva Brežice, Celje in Črnomelj. Ima kdo druga- 
čen predlog? (Ne.) 

Prosim delegate Zbora izvajalcev, da glasujejo. Kdor je za, naj prosim 
dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Zbor izvajalcev izvolil komisijo za verifikacijo pooblastil 
in imunitetna vprašanja. 

Prosim obe komisiji, da takoj pričneta z delom in pripravita poročili. 
45 
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Jože Trontelj: Komisija za verifikacijo pooblastil in imunitetna 
vprašanja Zbora uporabnikov je pregledala pooblastila delegatov in ugotovila, 
da je navzočih 42 delegatov, kar je več kot polovica. Zbor uporabnikov je torej 
sklepčen. 

Predsednica Zofka Stojanovič: Prosim še komisijo Zbora izvajal- 
cev, da da poročilo. 

Mira Davidovič: Komisija za verifikacijo pooblastil in imunitetna 
vprašanja Zbora izvajalcev je pregledala pooblastila delegatov in ugotovila, da 
je pooblastila oddalo 38 delegatov. Zbor izvajalcev je torej sklepčen. 

Predsednica Zofka Stojanovič: Hvala. Ugotovili smo, da sta Zbora 
sklepčna in da lahko nadaljujemo sejo. 

Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije je nato v smislu določil 
362. člena ustave SR Slovenije kot enakopraven zbor z drugimi zbori Skup- 
ščine SR Slovenije obravnavala 5. in 7. točko dnevnega reda. 

Predsednica Zofka Stojanovič: Prehajamo na 5. t o č k o dnev- 
nega reda, to je na osnutek zakona o stanovanjskih razmerjih. 

Zakon je bil objavljen v Poročevalcu Skupščine SR Slovenije številka 
22. Prosim tovariša Horvata iz Republiškega komiteja za varstvo okolja in ure- 
janje prostora za uvodno obrazložitev. 

Laci Horvat: Tovarišice in tovariši! Ko so zbori Skupščine SR Slove- 
nije v juliju 1981 obravnavali osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o stanovanjskih razmerjih, so sprejeli sklep, da se sklepanje o osnutku 
zakona odloži in predlagatelju naloži, naj pripravi dopolnjen osnutek sprememb 
in dopolnitev zakona ter zakon predloži v integralnem besedilu. Pri tem naj v 
celoti upošteva samoupravne družbenoekonomske odnose, opredeljene v zakonu 
o stanovanjskem gospodarstvu in zagotovi prevladujoč vpliv delavcev v samo- 
upravnih organih in skupnostih, ki združujejo sredstva za stanovanjsko gradnjo 
pri razpolaganju s temi sredstvi in stanovanji v družbeni lastnini. 

Predlagatelju je bilo naloženo, da razčisti določena vprašanja v zvezi s pri- 
dobitvijo stanovanjske pravice, problematiko prostorov, ki se uporabljajo z a. 
počitek ali oddih ter vprašanja v zvezi s prenehanjem stanovanjskega razmerja 
oseb, ki so se nastanile v domovih za ostarele z namenom stalnega bivanja. Pri 
pripravi novega osnutka zakona je predlagatelj upošteval poleg stališč zborov 
Skupščine SR Slovenije tudi pripombe, predloge in stališča odborov in komisij 
Skupščine SR Slovenije, Ustavnega sodišča SR Slovenije, občinskih skupščin, 
Skupščine Skupnosti socialnega varstva Slovenije in republiškega družbenega 
pravobranilca samoupravljanja. Čeprav je zakon v skladu s sklepom zborov 
Skupščine SR Slovenije podan v integralnem besedilu, predloženi osnutek ne 
predlaga novega besedila zakona, temveč le spremembe in dopolnitve, ki so 
potrebne, da se dosedanji zakon uskladi z 206. členom ustave SR Slovenije in 
zakonom o združenem delu ter z družbenoekonomskimi odnosi,' ki jih je 
uvedel zakon o stanovanjskem gospodarstvu. V veljavnem zakonu o stano- 
vanjskih razmerjih je treba zato spremeniti splošne določbe, določbe o dode- 
ljevanju stanovanj in določbe o sklenitvi stanovanjskega razmerja, zlasti z vi- 
dika pravic, dolžnosti in odgovornosti, ki jih imajo stanovalci pri vzdrževanju 
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in upravljanju s stanovanji ter v poglavju o prenehanju stanovanjskega raz- 
merja izhajati iz osnovne določbe, da stanovanjska razmerja sklepajo in odpo- 
vedujejo delavci v organizacijah združenega dela in delovnih skupnosti pod 
pogoji, ki jih določa zakon. 

Osnutek temelji na predpostavki, da naravi stanovanjske pravice ne ustreza 
klasična stanovanjska pogodba, ker ne gre za civilno pravno razmerje. Tako 
ravnanje pa še vedno obstaja med imetnikom stanovanjske pravice do uporabe 
stanovanja in lastnikom družinske stanovanjske hiše in stanovanja kot dela 
stavbe. Glede na to rešujejo spore med imetnikom stanovanjske pravice in 
stanodajalcem sodišča združenega dela. V skladu z danimi pripombami, pred- 
logi in izhodišči osnutek razmejuje stanovanjsko pravico do pravice do za- 
časne uporabe stanovanja nosilcev družbene funkcije in pravice do začasne 
uporabe stanovanja, namenjenega osebi, ki opravlja službeno dolžnost oziroma 
dela v hiši, v kateri je stanovanje. 

Na stanovanju v družbeni stanovanjski hiši ali stanovanju kot posameznem 
delu stavbe, zlasti občana, se lahko pridobi le pravica do uporabe stanovanja 
na podlagi stanovanjske pogodbe, ki se sklene za določen ali nedoločen čas. 
Upoštevano je obvestilo Ustavnega sodišča SR Slovenije, ki je opozorilo na do- 
ločbo dosedanjega zakona, po kateri je stanovanjska pravica navezana na do- 
ločeno delovno dobo delavca pri stanodajalcu in na probleme, ki izhajajo iz 
sedanje zakonske ureditve o pravicah občanov, lastnikov stanovanj, katerih 
stanovanja so zasedena. Delavcem je prepuščeno, da v samoupravnih splošnih 
aktih določijo delovno dobo, ki se upošteva pri odpovedi stanovanjskega raz- 
merja. 

V splošnih določbah so razčlenjene ustavne določbe in določbe zakona o 
združenem delu. Stanovanjsko pravico na stanovanju v družbeni lastnini prido- 
bijo delavci, delovni ljudje in občani na podlagi sredstev lastne udeležbe, na 
podlagi pravice dela z družbenimi sredstvi ter vzajemnosti in solidarnosti. Počit- 
niška hiša se po prvi točki drugega odstavka 4. člena zakona ne šteje za sta- 
novanje. Predlagatelj je sprejel mnenje in pripombe, dane v obravnavi na 
sejah Skupščine SR Slovenije in iz drugih razprav ob pripravi osnutka zakona, 
da je sedanja določba pomanjkljiva. Predlagatelj je pripravil več variant 
predlogov, v razpravah pa je prevladovalo stališče, da naj se vprašanje, ka- 
tere stavbe in prostore je šteti za stanovanjske prostore in katere za počitek in 
oddih, predloži v obravnavo Republiškemu svetu za vprašanja družbene ure- 
ditve. V informacijo naj povem, da se stališča nagibajo k temu, da naj bi bilo 
vprašanje vikendov oziroma prostorov za oddih rešeno s posebnim samouprav- 
nim sporazumom med republikami, da ne bi prihajalo do različnih obravnav, 
stališč in tudi prakse, posebno med sosednjimi republikami. Ena od oblik pa 
je tudi, da bi bil o tem izdan poseben zakon. Upoštevan je predlog oziroma 
stališče Zakonodajno-pravne komisije, da so prostori v domovih za ostarele in 
v domovih za telesno prizadete občane opredeljeni kot prostori, ki se ne štejejo 
za stanovanja. Osnutek pa določa, da stanodajalec lahko odpove stanovanjsko 
razmerje imetniku stanovanjske pravice, ki se je nastanil v domu za ostarele 
oziroma telesno prizadete občane z namenom stalnega bivanja. V primeru 
spora, katere so okoliščine, iz katerih je razvidno, da se je imetnik stanovanj- 
ske pravice za stalno naselil v domu za ostarele, bi ugotavljalo posebno sodišče 
združenega dela. 

Spremenjena je določba, kdo se šteje za uporabnika stanovanja. Razširjene 
so opredelitve pojma »stanovalec« v skladu z določbami zakona o stanovanj- 

45* 
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skem gospodarstvu. Dopolnjene so določbe zakona o primernem stanovanju. 
V poglavju stanovanjska pravica in pravica do uporabe stanovanja je določeno, 
da stanovanjsko pravico pridobi občan na podlagi pravnomočne odločbe o do- 
delitvi stanovanja, ki vplača sredstva lastne udeležbe ter podpiše izjavo, da 
bo uporabljal stanovanje v družbeni lastnini v skladu s samoupravnimi sploš- 
nimi akti skupnosti stanovalcev. Pravico do uporabe stanovanja pa pridobi 
občan, ko sklene stanovanjsko pogodbo z lastnikom stanovanja. Po dosedanji 
ureditvi more biti imetnik stanovanjske pravice na istem stanovanju le ena 
oseba. Glede na predloge, ki so jih dala delovna telesa Skupščine SR Slovenije, 
je predlagana varianta, da sta imetnik stanovanjske pravice v določenih pri- 
merih lahko oba zakonca oziroma moški in ženska, ki živita dalj časa v življenj- 
ski skupnosti. K predlogu so bile v razpravi v delovnih telesih dane pripombe, 
da ne bi prenašali stanovanjske pravice na več oseb, kajti sofinanciranje v 
praksi temelji na kreditnih odnosih. Poleg tega pa taka rešitev prinaša tudi 
nove probleme v primeru, ko enemu od nosilcev stanovanjske pravice iz ka- 
kršnihkoli razlogov ta stanovanjska pravica preneha. V skladu s potrebami 
prakse je podaljšan rok, v katerem more stanodajalec zahtevati izselitev vseh, 
ki so po smrti imetnika stanovanjske pravice oziroma ko je ta trajno nehal 
uporabljati stanovanje, ostali v stanovanju, če stanodajalec meni, da nihče od 
njih nima pravice do nadaljnje uporabe stanovanja, od 6 mesecev na 1 leto. 

Določbe o pravicah in obveznostih imetnika stanovanjske pravice so uskla- 
jene z določbami zakona o stanovanjskem gospodarstvu. Iz poglavja so izpadle 
določbe o stanovanjski pravici nad stanovanji, ki so namenjena za nosilce 
družbene funkcije, dokler opravljajo to funkcijo in določbe o stanovanjski pra- 
vici nad stanovanji, namenjenih osebam, ki opravljajo službene dolžnosti ali 
funkcijo zvezano s stavbo, v kateri je stanovanje. To se ureja v enem izmed 
drugih poglavij. Te osebe ne pridobijo stanovanjske pravice na teh stanova- 
njih, temveč le pravico do začasne uporabe stanovanja. Iz tega poglavja je pre- 
nesena tudi določba o pridobitvi stanovanjske pravice na stanovanju, zgrajenem 
s sredstvi za solidarnostno graditev stanovanj. V novem poglavju o dodeljevanju 
stanovanj so združene vse določbe, ki opredeljujejo razpolagalno pravico glede 
družbenih stanovanj in drugih prostorov, ki ne štejejo za stanovanja. Izveden 
je koncept, da so delavci dolžni sprejeti splošni akt o dodelitvi stanovanj v 
družbeni lastnini, s katerim določijo zlasti osnove in merila za prednostni red, 
po katerem se dodeljujejo stanovanja. Zoper prednostni red lahko vloži ugovor 
vsak, kdor meni, da je kršen njegov interes. Na ta način se bodo sporni primeri 
razreševali že pred izdajo odločbe o dodelitvi stanovanja. 

Novo je poglavje o stanovanjskem razmerju, ki nastane med občanom, ki 
je pridobil stanovanjsko pravico nad stanovanjem v družbeni lastnini oziroma 
pravico do uporabe stanovanja v družbeni stanovanjski hiši, in stanodajalcem, 
skupnostjo stanovalcev in stanovanjsko skupnostjo. To razmerje nastane z 
dnem, ko se vseli v stanovanje. Rok za izdajo odločbe o izpraznitvi stanovanja, 
ki je nezakonito vseljeno, se podaljša od enega leta na dve leti. Nova je določba, 
da mora stanodajalec v primerih, določenih v zakonu, odpovedati stanovanj- 
sko razmerje imetniku stanovanjske pravice na zahtevo skupnosti stanovalcev. 
Če stanodajalec ne odpove stanovanjskega razmerja, je sam dolžan kriti po- 
vzročeno škodo. Ustrezno določbam o pridobitvi pravice do začasne uporabe 
stanovanja je določeno, da osebi, ki pridobi to pravico, ne pripadajo niti naj- 
potrebnejši prostori, ko preneha opravljati družbeno funkcijo ter ob prisilni 
izselitvi. Osebi, ki opravlja službeno dolžnost oziroma dela v hiši, v kateri je 
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stanovanje, pa je treba preskrbeti primerno stanovanje v primerih, kadar iz 
razlogov, ki jih ni povzročila sama, preneha opravljati službeno dolžnost ozi- 
roma dela v hiši, kakor tudi, če je opravljala službeno dolžnost oziroma dela v 
hiši do upokojitve. 

Poglavje o podstanovalskih razmerjih je dopolnjeno. Upoštevani so predlogi 
in pripombe skupščinskih teles in delegatov glede neupravičenosti tega pod- 
ročja in izkoriščanja podstanovalcev. 

V poglavju o pravici lastnika do vselitve v lastno stanovanje je v skladu 
s predlogom Ustavnega sodišča SR Slovenije predlagatelj zožil krog uporab- 
nikov stanovanja, ki po smrti imetnika teh pravic oziroma če je ta trajneje 
nehal uporabljati stanovanje, obdržijo pravico do nadaljnje uporabe stanovanja. 
Osnutek je obdržal dosedanje določbe o sostanovalskih razmerjih glede na to, 
da ta razmerja še vedno obstajajo. V 17. členu osnutka zakona v točki 4 je do- 
ločeno, da je zakoncu, ki se je dolžan po razvezi ali v primerih dalj časa traja- 
joče življenjske skupnosti moškega in ženske izseliti, potrebno preskrbeti naj- 
potrebnejše prostore. S tem je omiljena dosedanja pravica osebe, ki se mora 
na navedeni osnovi izseliti iz ustreznega stanovanja, na najpotrebnejše prostore. 
Vendar je v javnosti vedno bolj prisotno mnenje, da se ta navidezna rešitev sta- 
novanjskega vprašanja enega od zakoncev izloči iz zakona, nadaljnje reševanje 
stanovanjskega vprašanja te osebe pa se obravnava kot vprašanje drugih de- 
lavcev in občanov, ki nimajo rešenega stanovanjskega vprašanja, in sicer v 
okviru združenega dela ali v okviru stanovanjske skupnosti. 

Sprememba stanovanjskih prostorov v druge namene je možna pod pogoji, 
določenimi v 53. členu osnutka zakona. Stanovanjski prostori so grajeni iz na- 
menskih sredstev, zato spreminjanje teh prostorov brez nadomestitve ni spre- 
jemljivo. Naknadno spreminjanje stanovanjskih prostorov v poslovne prostore 
zahteva funkcionalno prilagoditev stanovanja z novim namenom. Zato je nujno, 
da se izvede v takih primerih tudi postopek v zvezi z izdajo lokacijskega do- 
voljenja. Prizadevanja Skupnosti socialnega varstva Slovenije za zagotovitev 
prostorov za otroško varstvo, srečanja starostnikov in za druge socialnovar- 
stvene namene so razumljiva, vendar je treba pri tem iskati trajnejše rešitve, 
ki jih osnutek zakona pod določenimi pogoji dopušča. 

V poglavju o kazenskih določbah so izpadle kazni za kazniva dejanja, ker 
te vsebuje kazenski zakonik. Določbe o prekršitvah so usklajene z zakonom o 
prekršitvah in s spremembami in dopolnitvami zakona. V prehodnih določbah 
so povzete tiste dosedanje določbe, ki so nujne za zagotovitev pravne varnosti 
in za usklajen prehod na izvajanje zakona. Poleg tega je dodano, da se pravni 
in sodni postopki končajo po določbah tega zakona, da se do ustanovitve po- 
sebnih sodišč združenega dela v postopku za reševanje sporov iz njihove pri- 
stojnosti uporabljajo dosedanji predpisi in da so občinske skupščine dolžne v 
šestih mesecih po uvedbi tega zakona izdati predpise, ki jih zakon določa. Hva- 
la lepa. 

Predsednica Zofka Stojanovič: Hvala! O osnutku zakona je na 
včerajšnji seji razpravljal tudi izvršni odbor naše skupščine. Poročilo bo dal 
predsednik izvršnega odbora tovariš Ciril Koprive. 

Ciril Koprive: Tovarišice in tovariši delegati! Komisija za usklaje- 
vanje socialnovarstvenih programov in izvršni odbor sta na včerajšnji skupni 
seji obravnavala osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sta- 
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novanjskih razmerjih ter uvodoma ugotovila, da je o prvem osnutku tega za- 
kona doslej razpravljal izvršni odbor skupščine skupnosti na dveh sejah, in 
sicer dne 21. maja 1981 in skupno z izvršnim odborom Zveze stanovanjskih 
skupnosti Slovenije dne 29. junija lani. O tem je razpravljala tudi skupščina 
skupnosti na 19. seji dne 10. julija 1981 ter kljub temu, da je osnutek samo 
obravnavala ne pa tudi sprejela, oblikovala vrsto pripomb ter jih posredovala 
predlagatelju. Predlagatelj pripomb Skupnosti socialnega varstva Slovenije ni 
upošteval v sedanjem besedilu osnutka. Oba organa dajeta k predloženemu 
osnutku naslednje načelne pripombe. 

Potrebno je opredeliti socialne zavode kot stanovanja posebne vrste iz 
razloga, ker smo jih in jih bomo gradili v naši republiki iz stanovanjskih sred- 
stev naših upokojencev in ker se oskrbovanci, razen v redkih izjemnih pri- 
merih, ne vračajo na svoje domove. Rešitev, ki jo določa 62. člen osnutka, ne 
ustreza stališčem, ki smo jih sprejeli na skupščini 10. julija lani. Oba organa 
zato predlagata, da bi bilo potrebno spremeniti 4. člen, prvi odstavek 19. člena 
in 62. člen osnutka. Rešitev, ki je navedena v 62. členu, ne ustreza med drugim 
tudi glede na vprašanje, kje bo imel občan stanovanjsko pravico, kajti v 
splošnem socialnem zavodu jo po določbah 4. člena osnutka ne bo mogel imeti. 

63. člen'osnutka določa spreminjanje stanovanjskih prostorov v druge na- 
mene. Ocenili smo, naj bi zakon dopustil možnost spreminjanja skupnih stano- 
vanjskih in drugih prostorov neodplačno, za širše družbene potrebe stanovalcev, 
kot so za potrebe otroškega varstva, za razne interesne dejavnosti ter za druge 
socialne potrebe stanovalcev. Oba organa predlagata, da se v tem členu po- 
udari, da se stanovanjski prostori lahko spreminjajo v poslovne prostore ob 
zagotovitvi novih stanovanjskih prostorov, za družbene potrebe stanovalcev pa 
brez zagotovitve drugih stanovanjskih prostorov oziroma neodplačno. 

Potrebno bi bilo pozorno spremljati podstanovalska razmerja in določiti 
večjo odgovornost družbenopolitičnih skupnosti in vseh nas do uresničevanja 
teh podstanovalskih razmerij. Ugotavljamo namreč, da so podstanovalska raz- 
merja često vir izkoriščanja občanov in pridobivanja sredstev brez dela. Često 
so zgolj pogodbeni odnos brez družbene kontrole. Zato predlagamo občinskim 
skupnostim socialnega varstva, da se vključijo v prizadevanja, da bi vse občin- 
ske skupščine sprejele odloke o podstanovalskih razmerjih, kar bi bilo osnova 
za preprečevanje izkoriščanja občanov brez stanovanj. V osnutku zakona naj 
se med kazenskimi določbami v 94. členu določi denarna kazen za izkoriščevalce 
stisk človeka. 

Bolj energično moramo nastopati proti nasilnim vselitvam, saj te pomenijo 
dejansko kršitev ne samo kazenskih določb, pač pa tudi sprejetih družbenih 
norm. Predlagamo, da se za osebo, ki se je nasilno vselila v stanovanje, pred- 
vidi denarna kazen v višini 20 000 dinarjev in da se tako dopolni 94. člen. 

Te načelne pripombe so vsebovane v konkretnih pripombah, ki so jih de- 
legati prejeli na današnji seji. Dovolite mi, da jih bežno preletim: 

— 4. člen dopolnjujemo s tretjo točko, s katero poudarjamo poseben po- 
men in vsebino splošnih socialnih zavodov, v skladu z že sprejetimi stališči na 
skupščini; 

— v 17. členu predlagamo, da se črta odstavek, ki govori o tem, da je 
treba zakoncu, ki se je dolžan po prejšnjem odstavku izseliti iz stanovanja, 
preskrbeti najpotrebnejše prostore. Oba organa sta ocenila, da ni določenega 
subjekta, ki bi bil dolžan zagotoviti razvezanemu zakoncu najpotrebnejši pro- 
stor. Zato predlagamo, da se navedena določba črta in da se v skladu s spre- 
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jetimi merili pridobivanja stanovanjske pravice tudi to vprašanje ureja bodisi 
s solidarnostnimi sredstvi bodisi s sredstvi organizacij združenega dela ali na 
drugačen način; 

— v 18. členu naj se besedilo »za zadeve socialnega varstva pristojnega ob- 
činskega upravnega organa« nadomesti z besedami: »pristojnega organa skup- 
nosti socialnega skrbstva oziroma centra za socialno delo«; 

— v prvem odstavku 19. člena naj se dodajo besede: »razen v primerih iz 
3. točke drugega odstavka 4. člena«; 

— v četrtem odstavku 22. člena naj se doda nov stavek, ki se glasi: »Za- 
menjavi lahko nasprotuje tudi pristojni organ skupnosti socialnega skrbstva, 
če bi se z zamenjavo stanovanja bistveno poslabšale stanovanjske razmere 
mladoletnih otrok;« 

— v 53. členu predlagamo, da se v prvem odstavku v drugi vrstici za be- 
sedama »poslovne prostore« dodajo besede »v prostore za skupne vzgojnovar- 
stvene in druge socialne potrebe stanovalcev«. Poleg tega predlagamo še na- 
slednjo dopolnitev k 53. členu, ki se glasi: »Določbe tretjega in četrtega od- 
stavka tega člena ne veljajo za stanovanjske prostore, ki se namenijo za skup- 
ne vzgojno varstvene ali druge socialne potrebe stanovalcev«; 

— v drugi in tretji vrstici 62. člena se črta besedilo »oziroma v domu za 
telesno prizadete osebe«; 

— v 75. členu naj se doda nov odstavek, ki se glasi: »Pristojni občinski 
upravni organ, stanovanjska skupnost in hišni svet so dolžni preprečiti, da bi 
imetnik stanovanjske pravice izkoriščal podstanovalsko razmerje za neupravi- 
čeno zaslužkarstvo«; 

— v 94. členu pa glede na načelne pripombe, kolikor bi jih seveda osvo- 
jili, predlagamo denarne kazni za obe obliki izkoriščanja človeka po človeku. 

Skupščini Skupnosti socialnega varstva Slovenije predlagamo, da sprejme 
osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih razmer- 
jih, upoštevajoč dane načelne in konkretne pripombe, kakor tudi druge pri- 
pombe, ki bodo brez dvoma dane v sami razpravi. Hvala lepa! 

Predsednica Zofka Stojanovič: Hvala! Pričenjam razpravo. Kdo 
želi besedo? Besedo ima tovarišica Vida Rudolf, delegatka Skupnosti otroš- 
kega varstva Slovenije. 

Vida Rudolf: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
K besedi se oglašam zato, da bi utemeljila spremembo, ki jo je predlagal Iz- 
vršni odbor skupščine Skupnosti socialnega varstva Slovenije v zvezi s 53. 
členom, upoštevajoč utemeljitev samega predlagatelja. Predstavnik predlaga- 
telja je odklonil pripombe skupnosti socialnega varstva Slovenije z argumen- 
tacijo, da bi vsakršna sprememba namembnosti prostorov za vzgojnovarstve- 
ne potrebe in socialne potrebe zahtevala veliko adaptacijo prostorov in da je 
bilo zaradi tega težko upoštevati te pripombe Skupnosti socialnega varstva. 

Mislim, da predlagatelj ni na tekočem, kaj se na tem področju dogaja. 
Skupščina Skupnosti otroškega varstva Slovenije je na svojih zadnjih dveh 
sejah v preteklem letu sprejela posebne normative za adaptacije obstoječih 
stanovanj za potrebe vzgojno varstvenega dela. Te adaptacije so zelo skromne 
in prilagojene življenjskim potrebam občanov, ki jih bomo morali v prihod- 
nje vedno bolj življenjsko in skromno razreševati, če bomo hoteli prispevati k 
dvigu produktivnosti delavcev. Mislim, da ni mogoče zanikati, da se v okviru 
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stanovanjskih razmerij lahko pojavi tudi skupina stanovalcev ali pa tudi inte- 
resna skupnost, ki za interese teh stanovalcev stopa v stanovanjsko razmerje, 
ne da bi bila prisiljena nadomestiti ta stanovanjski prostor. 

In še ena misel, ki jo želim obrazložiti predlagatelju. Gre namreč za to, da 
je prav, da predlagatelj ščiti stanovanjski prostor. Kadar gre za poslovne pro- 
store ali neko drugo namembnost, ki ni v neposredni življenjski potrebi vseh 
stanovalcev, se taki prostori morajo nadomestiti. Rada pa bi predlagatelja 
opozorila na to, da vsi normativi izgradnje stanovanj temelje na predpostavki, 
da se vse gradi v soseski, kjer se zadošča vsem vzgojnovarstvenim in drugim 
socialnim potrebam stanovalcev, z načrtno gradnjo. Sam predlagatelj pa ve, 
da pri nas še nismo uspeli soseske zgraditi tako, da bi imeli vse te potrebe po- 
pokrite. Gre torej za to, da bi pokrili tisti minimum življenjskega prostora v 
stanovanju s potrebami ljudi, ki v tem stanovanju žive. V tem primeru gre za 
potrebe otrok. 

Tako mislim, da res ni razloga, da ne bi sprejeli predlagane spremembe 
53. člena. Le-ta predlaga, da v besednjak zakona vpeljemo tudi to, čemur 
pravimo skupna namembnost. V novem odstavku naj bi povedali, da določbi 3. 
in 4. odstavka ne veljata za stanovanjske prostore, ki se namenijo za skupne 
vzgojnovarstvene ali druge socialne potrebe stanovalcev. Mislim, da je taka 
formulacija sprejemljiva. Sicer bi morali potem zanikati dejstvo, da gradimo 
stanovanja z minimalnim življenjskim prostorom, v katerega vključujemo vse 
tisto, kar spada v načrtno gradnjo soseske. Torej je odpadel razlog, ki je bil 
naveden, da je potrebno precej sredstev za adaptacije, in pojavil se je razlog, 
da se življenjsko rešujejo situacije posameznih stanovalcev. Hvala. 

Predsednica Zofka Stojanovič: Hvala lepa. Kdo še želi razprav- 
ljati? Besedo ima Franc Klep, delegat Občinske skupnosti socialnega varstva 
Maribor. 

Franc Klep: Ne vem, ali sem prav razumel predstavnika predlagate- 
lja, da je petletni rok glede obveznosti stanojemalca nasproti stanodajalcu 
ukinjen? To pomeni, da stanodajalec lahko veže stanojemalca neomejeno v 
delovnem razmerju. 

Predsednica Zofka Stojanovič: Zeli še kdo razpravljati? (Nihče.) 
Prosim tovariša Horvata, da da pojasnilo v zvezi z zastavljenim vprašanjem. 

Laci Horvat: Pripombe, ki so bile podane na današnji seji skup- 
ščine in na včerajšnji seji izvršnega odbora, bomo posredovali telesom in od- 
borom Skupščine SR Slovenije in skušali uskladiti, kaj bo mogoče uvrstiti v 
osnutek zakona. 

Glede vprašanja desetletne delovne dobe naj povem tole. Sodišče združene- 
ga dela in Vrhovno sodišče SR Slovenije sta zavzeli stališče, da družbeno ni 
sprejemljivo, da nekomu določamo z zakonom dobo zaposlitve ali pa delovno 
dobo kot pogoj za stanovanjsko pravico. Zato bo potrebna velika skrb in na- 
loga tudi Skupnosti socialnega varstva in Zveze sindikatov, da bo to vpraša- 
nje samoupravno, ne pa normativno urejeno in da bo družbeno sprejemljivo. 
To je bilo tudi edino napotilo, da je taka rešitev predlagana v osnutku zakona. 
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Predsednica Zofka Stojanovič: Morda še kdo želi razpravljati? 
Besedo ima Slavko Grčar, direktor skupne strokovne službe. 

Slavko Grčar: Tovarišice in tovariši delegati! Glede na izjavo pred- 
stavnika predlagatelja, da bodo skušali upoštevati predloge, bi rad spomnil na 
277. člen novega poslovnika Skupščine SR Slovenije. Ta skupščina na današnji 
seji nastopa kot četrti zbor slovenske Skupščine, zato veljajo te določbe po- 
slovnika. 

Takole pravi ta člen: »Po končani obravnavi zbor s sklepom določi stali- 
šča, mnenja in predloge k zakonskemu osnutku in ga pošlje predlagatelju za- 
kona, da pripravi zakonski predlog. Hkrati zbor v sklepu določi, ali je treba za 
obravnavanje in proučevanje predloga zakona ustanoviti poseben odbor ozi- 
roma drugo delovno telo zbora«. 

Eden od nadaljnjih odstavkov istega člena pa določa: »Če med pristojnimi 
zbori ni soglasja o tem, ali se sprejme zakonski osnutek, zbori sporazumno 
določijo nadaljnji postopek«. 

Skratka, želel sem opozoriti na to, da predlagatelj nima možnosti arbitri- 
rati, ali bo pripombo upošteval ali ne, temveč je v tej fazi v položaju, da mora 
pripraviti predlog na podlagi sklepa, ki ga ta zbor sprejme. Če bi v drugih 
zborih republiške Skupščine morda ne bilo enakega mnenja, pa bo potreben 
usklajevalni postopek. 

Predsednica Zofka Stojanovič: Zeli še kdo razpravljati pri tej 
točki dnevnega reda? (Nihče.) 

Če ne, predlagam, da sprejmemo naslednji sklep: »Skupščina Skupnosti so- 
cialnega varstva Slovenije je na svoji 21. seji dne 12. januarja 1982. leta obrav- 
navala osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih 
razmerjih in ga sprejela skupaj z dopolnitvami in predlogi, ki so bili podani 
na seji izvršnega odbora in na današnji seji. Skupščina pooblašča predsednika 
Izvršnega odbora skupščine Skupnosti socialnega varstva Slovenije Cirila Ko- 
privca in predsednico Izvršnega odbora skupščine Skupnosti otroškega var- 
stva Slovenije Vido Rudolf, da sodelujeta pri nadaljnjem usklajevanju bese- 
dila zakona v organih zborov Skupščine SR Slovenije.« 

Ima morda kdo od delegatov kakšno pripombo k tako oblikovanemu skle- 
pu? Besedo ima Franc Klep, delegat Občinske skupnosti socialnega varstva 
Maribor. 

Franc Klep: Sprašujem, ali se vprašanje, ki sem ga v razpravi za- 
stavil predlagatelju, tudi upošteva kot pripomba? 

Predsednica Zofka Stojanovič: Razumela sem, da ste postavili to 
vprašanje tovarišu Horvatu kot predstavniku predlagatelja. Če pa gre za vaš 
konkreten predlog, da se ga upošteva v osnutku zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o stanovanjskih razmerjih, bo ta vključen v pisne pri- 
pombe, ki bodo posredovane predlagatelju zakona. 

Zeli še kdo besedo? Besedo ima Julij Kavšek, delegat Občinske skupnosti 
socialnega varstva Črnomelj. 

Julij Kavšek: Glede na izvajanje tovariša Grčarja glede 277. čle- 
na poslovnika Skupščine SR Slovenije se mi zdi, da amandmaji, ki jih pred- 
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lagamo, niso pripravljeni dobro. Menim, da bi morali pripraviti bolj konkret- 
ne in jasnejše amandmaje. 

Predsednica Zofka Stojanovič: Tovariš delegat, to niso amand- 
maji. To je razprava o osnutku zakona, kjer lahko dajemo pripombe, ne da bi 
že oblikovali konkretna besedila. To je šele osnutek. Amandmaji pa se podajo 
v naslednji fazi, ko je v obravnavi predlog zakona. 

Ali je potrebno, da še enkrat preberem sklep? (Ne.) Če ne, potem prosim, 
da glasujemo. Kdor soglaša s tako oblikovanim sklepom, naj prosim dvigne 
roko! (Večina delegatov dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(En delegat.) 

Ugotavljam, da smo predlagani sklep sprejeli z večino glasov. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona o 
spremembi zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. 

V času po sklicu današnje seje skupščine sta zbora Skupščine SR Slove- 
nije sprejela osnutek zakona in oblikovala predlog zakona o spremembi zakona 
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki ste ga danes dobili na klop. 
Predlagam, da obravnavamo to besedilo. Predlog zakona je obravnavala tudi 
komisija za sistem in zakonodajo skupščine Skupnosti socialnega varstva Slo- 
venije in z njim soglašala. Gre za spremembo dosedanjega načina izplačevanja 
pokojnin, ko naj bi se novim upokojencem po tem predlogu izplačevale za nazaj. 
Tako bi bilo izplačevanje pokojnin usklajeno tudi z izplačevanjem osebnih 
dohodkov delavcev v združenem delu. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? Besedo ima tovariš Franc 
Klep, delegat Občinske skupnosti socialnega varstva Maribor. 

Franc Klep: Predlagatelja sprašujem, zakaj za nazaj? Tovarišica 
predsednica je sicer povedala, da zaradi uskladitve z izplačili osebnih dohod- 
kov. Zanima me, v kakšni višini bo pokojnina izplačana v primeru, ko bo 
upokojenec umrl sredi meseca. 

Predsednica Zofka Stojanovič: Prosim tovarišico Majo Godler, 
predstavnico Republiškega komiteja za delo, za pojasnilo. 

Maja Godler: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Mislim, da bi bilo potrebno nekoliko bolj obrazložiti, za kaj gre v konkretnem 
primeru. Gre samo za spremembo ene določbe veljavnega zakona o pokojnin- 
skem in invalidskem zavarovanju, to je določbe prvega odstavka 35. člena, ki 
je doslej eksplicitno določala, da se pokojnine izplačujejo vnaprej. Zaradi si- 
stema zbiranja sredstev, potrebnih za zadovoljevanje potreb na področju po- 
kojninskega in invalidskega zavarovanja in izplačevanja teh pokojnin prejem- 
nikom, je vseskozi prihajalo do motenj v finančnem poslovanju skupnosti. Tu- 
di to je bil eden od vzrokov, kajti glede na sistem izplačevanja osebnih dohod- 
kov se tudi sredstva, potrebna za izplačevanje pokojnin, zbirajo za nazaj. Po- 
kojnine pa se izplačujejo za naprej. 

Torej, ta dva sistema bi bilo nujno medsebojno uskladiti, kajti tudi to je eden 
od vzrokov nelikvidnosti Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarova- 
nja, ni pa edini. Zaradi tega mora ta skupnost mesečno najemati visoke kre- 
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dite pri bankah. V lanskem letu jih je najemala povprečno od 40 do 50 starih 
milijard in plačevala visoke obresti na te kredite. Lahko bodo tudi oporeka- 
nja, da s tem ne bo veliko storjenega, ker gre samo za nove upokojence, letno 
pa se upokoji približno (15 000 upokojencev. Mislim, da je stopnja upokojeva- 
nja 3-procentna. To je nujen in potreben korak za uskladitev teh dveh siste- 
mov. Zato je predlagatelj predlagal, da bi se to spremenilo tako, da je poobla- 
stil Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja, da bi sama določila 
način izplačevanja pokojnin. Menil je namreč, da če bodo o tem odločali zava- 
rovanci samo v samoupravnem postopku in s samoupravnim aktom, da bo to 
gotovo najustreznejši način. Tako je bil pripravljen tudi predlog za izdajo in 
pa osnutek zakona. Vendar je potem v telesih pri republiški Skupščini prišlo 
do pripomb, da glede na določbo 61. člena zveznega zakona o temeljnih pravicah 
iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja ne more republika to prenesti v 
samoupravno regulativo oziroma pooblastiti samoupravne interesne skupno- 
sti, temveč je to stvar republiškega zakona. 

Nadaljnje pripombe pa so bile striktne, eksplicitne, da mora biti iz zako- 
na tudi razvidno, da gre le za nove upokojence, ne pa tudi za tiste, ki že pre- 
jemajo pokojnino. Predlagatelj je v obrazložitvi poudarjal, da bi drugačna re- 
šitev, ko bi zajeli tudi tiste upokojence, ki že prejemajo pokojnino, bila v tem 
času preveč občutna za upokojence in je že sam predlagal, da bi to veljalo le za 
tiste, ki se bodo šele upokojili. Na podlagi teh pripomb je izdelan predlog za- 
kona, tako da ta določba predvideva, da se pokojnine izplačujejo za nazaj, do- 
ločba 2. člena pa povsem jasno pove, da to velja le za tiste, ki se bodo šele upo- 
kojili. 

Predsednica Zofka Stojanovič: Hvala. Prav gotovo bo vprašanje, 
ki ga je zastavil delegat iz Maribora, treba razrešiti v drugih samoupravnih 
aktih, to je v statutu Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja v 
SR Sloveniji, kjer so podrobno urejene tudi pravice iz pokojninsko-invalidske- 
ga zavarovanja. Ali je tovariš delegat iz Maribora zadovoljen z odgovorom? 

Franc K 1 e p : Z odgovorom nisem zadovoljen in ne moremo glasovati 
za nekaj, za kar ne vem, kakšne bodo posledice. 

Predsednica Zofka Stojanovič: Tu gre predvsem za sistemsko 
vprašanje. Vse druge podrobnosti pa bo potrebno doreči v statutu Skupnosti 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji. 

Bojan Rangus, delegat strokovne službe Skupnosti pokojninskega in inva- 
lidskega zavarovanja v SR Sloveniji, se javlja k besedi. Prosim! 

Bojan Rangus: Obvestil bi vas, da vprašanje prenosa izplačevanja 
pokojnin za nazaj ni tako preprosta zadeva. Ravno zato je skupnost prosila za 
nekajmesečno prehodno obdobje, da bi to lahko izpeljali. S strani vodje stro- 
kovne službe je bila imenovana tudi posebna strokovna skupina, ki bo to ustre- 
zno pripravila. V tem trenutku gre za sistemsko vprašanje, ki pa ga bo potre- 
bno v praksi še razdelati. Za koliko dni bo pokojnina pripadala, ne morem 
povedati. Verjetno pa celotna vsekakor ne. Do zdaj je bil datum za pridobitev 
pravice do pokojnine prvega v mesecu. Skratka, to je stvar opredelitve. 
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Predsednica Zofka Stojanovič: Ima še kdo kakšno pripombo k 
predlogu zakona? (Nihče.) Če ne, potem dajem na glasovanje naslednji predlog 
sklepa: 

»Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije je na svoji 21. seji dne 
12. januarja 1982. leta obravnavala in sprejela predlog zakona o spremembi 
zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.« 

Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Večina delegatov dvigne roko.) Je 
kdo proti? (Trije delegati.) Se je kdo vzržal? (7 delegatov.) 

Ugotavljam, da je skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije z ve- 
čino glasov sprejela predlog zakona o spremembi zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju. 

S tem je opravljen tudi postopek enakopravne obravnave in sklepanja 
skupaj z zbori Skupščine SR Slovenije k 5. in 7. točki dnevnega reda. 



Skupščina 

kulturne skupnosti 

32. seja 

(10. marca 1982) 

Predsedoval: France Štiglic, 
predsednik Skupščine Kulturne skupnosti Slovenije 

Začetek seje ob 9. uri. 

Predsednik France Štiglic: Tovarišice in tovariši delegati! Zače- 
njam 32. sejo Skupščine Kulturne skupnosti Slovenije, ki sem jo sklical na 
podlagi 16. člena statutarnega sklepa. Obvestil bi vas še o tem, da pri 3. točki 
dnevnega reda odločamo kot enakopraven zbor Skupščine SR Slovenije. 

Predlagam, da namesto opravičeno odsotne predsednice Zbora uporabni- 
kov vodi sejo Zbora uporabnikov Ivan Tušar iz Kulturne skupnosti Jesenice. 

Prosim delegate Zbora uporabnikov, da z dvigom rok potrdijo namestni- 
ka predsednice Zbora uporabnikov^ Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi 
delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

V skladu s 40. členom poslovnika o delu skupščine bomo najprej izvolili 
Komisijo za verifikacijo pooblastil za današnjo sejo obeh zborov in verificira- 
li njihova pooblastila. 

Predlagam, da v Komisijo za verifikacijo pooblastil izvolimo naslednje 
delegate. V Komisijo za verifikacijo pooblastil delegatov Zbora izvajalcev: 
Riharda Beuermana iz Kulturne skupnosti Zagorje, Dragico Pelan iz Kultur- 
ne skupnosti Vrhnika in Branka Štamana iz Kulturne skupnosti Ljutomer; 
delegatov Zbora uporabnikov: Vladimiro Skof iz Kulturne skupnosti Metlika, 
Joszefa Szaboja iz Kulturne skupnosti Lendava in Miro Kastelic iz Kulturne 
skupnosti Litija, s tem, da sta prva imenovana predsednika komisij. 

Zeli kdo o predlogu razpravljati? (Nihče.) Ker ne želi nihče razpravljati, 
lahko preidemo na glasovanje. Glasovali bomo javno z dviganjem rok. 

Prosim predsednico Zbora izvajalcev in predsedujočega Zbora uporab- 
nikov, da izvedeta glasovanje. 
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Predsednica Zbora izvajalcev Ljudmila Plesničar: Kdor je za 
predlog, naj prosim glasuje! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Predsedujoči Zbora uporabnikov Ivan Tušar: Kdor je za predlog, naj 
prosim glasuje! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
glasovanja vzdržal? (Nihče.) 

Predsednik France Štiglic: Ugotavljam, da so bili v Komisijo za 
verifikacijo pooblastil Zbora uporabnikov in Zbora izvajalcev za 32. sejo Skup- 
ščine Kulturne skupnosti Slovenije izvoljeni predlagani kandidati. Prosim obe 
komisiji, da se sestaneta in pregledata pooblastila delegatov ter sestavita poro- 
čilo za posamezni zbor. 

Obveščamo vas, da so na 32. sejo Skupščine Kulturne skupnosti Slovenije 
povabljeni predstavniki: Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije, 
Republiške konference Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije, Repu- 
bliškega sveta Zveze sindikatov Slovenije, Zveze socialistične mladine' Slove- 
nije, Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, Republiškega komiteja za kul- 
turo in znanost in Zveze kulturnih organizacij Slovenije k 3. točki dnevnega 
reda. 

Ker zaseda današnja skupščina kot enakopravni zbor Skupščine SR Slo- 
venije, smo povabili na sejo predstavnike predlagatelja in Zakonodajno-prav- 
ne komisije Skupščine SR Slovenije. K 4. točki dnevnega reda so vabljeni 
predstavniki področnih odborov Izvršnega odbora Kulturne skupnosti Slove- 
nije za posamezne dejavnosti. K 6. točki dnevnega reda je vabljen predstavnik 
Splošnega združenja kinematografije Slovenije, predstavniki Vesna filma, 
Društva slovenskih filmskih delavcev in Viba filma. K 8. točki pa so povabljeni 
predstavniki Republiškega komiteja in Zavoda za družbeno planiranje SR 
Slovenije. 

Prosim vse tiste delegate, ki nameravajo zastaviti delegatska vprašanja, 
da posredujejo ta vprašanja v pisni obliki že na začetku seje, da bi nanje lahko 
odgovorili, če bo le mogoče, že na današnji seji. 

Za današnjo sejo predlagam naslednji dnevni red: 
1. potrditev zapisnika 31. seje, 
2. poročilo o delu izvršnega odbora, 
3. predlog zakona o samostojnih kulturnih delavcih, 
4. predlog programa Kulturne skupnosti Slovenije za leto 1982, 
5. zaključni račun Kulturne skupnosti Slovenije za leto 1981, 
6. vprašanja reproduktivne kinematografije v Sloveniji, 
7. o združevanju organizacij združenega dela v kulturi, 
8. program dela pri pripravi načrta kulturnega razvaja SR Slovenije za 

obdobje od leta 1986 do 2000, 
9. predlog za oblikovanje novega informativnega glasila, 

10. delegatska vprašanja in odgovori. 
Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev dnevnega reda? (Nihče.) 

Kdor je za predlagani dnevni red, naj prosim glasuje! (Vsi delegati glasujejo 
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo glasovanja vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je dnevni red soglasno sprejet. 
Medtem sta verifikacijski komisiji končali z delom in prosim predsednika 

obeh komisij, da poročata. 
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Rihard Beuerman: Poročilo verifikacijske komisije o udeležbi dele- 
gatov Zbora izvajalcev Skupščine Kulturne skupnosti Slovenije na 32. seji 
Skupščine Kulturne skupnosti Slovenije dne 10. marca 1982. 

Po določilu 9. člena začasnega poslovnika o delu Skupščine Kulturne skup- 
nosti Slovenije veljavno odloča, če je na seji navzoča več kot polovica delega- 
tov v vsakem zboru. Po določilu 8. člena samoupravnega sporazuma o ustano- 
vitvi Kulturne skupnosti Slovenije ima Zbor izvajalcev 62 delegatskih mest. 
V Zboru izvajalcev je danes navzočih 36 delegatov, kar je več kot polovica, 
zato zbor lahko nadaljuje delo in veljavno sklepa. 

Vladimira Škof: Poročilo verifikacijske komisije o udeležbi delega- 
tov Zbora uporabnikov Skupščine Kulturne skupnosti Slovenije na 32. seji 
Skupščine Kulturne skupnosti Slovenije, dne 10. marca 1982. 

Po določilu 9. člena začasnega poslovnika o delu Skupščine Kulturne skup- 
nosti Slovenije, skupščina veljavno odloča, če je na seji navzoča več kot polo- 
vica delegatov v vsakem zboru. Po določilu 8. člena samoupravnega sporazu- 
ma o ustanovitvi Kulturne skupnosti Slovenije ima Zbor uporabnikov 62 
delegatskih mest. V Zboru uporabnikov je danes navzočih 37 delegatov, kar je 
več kot polovica, zato zbor lahko nadaljuje delo in veljavno sklepa. 

Predsednik France Štiglic: Prosim predsednico Zbora izvajalcev 
in predsedujočega Zbora uporabnikov, da izvedeta glasovanje o poročilu. 

Predsednica Zbora izvajalcev Ljudmila Plesničar: Želi kdo raz- 
pravljati o poročilu komisije? (Nihče.) Kdor je za poročilo, naj prosim glasuje! 
(Vsi delegati glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo glasovanja vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da so delegati Zbora izvajalcev soglasno potrdili poročilo 
Komisije za verifikacijo pooblastil ter s tem verificirali pooblastila delegatov 
Zbora izvajalcev za 32. sejo Skupščine Kulturne skupnosti Slovenije. 

Ugotavljam, da zbor lahko veljavno odloča, ker je na seji navzoča večina 
delegatov. 

Predsedujoči Zbora uporabnikov Ivan Tušar: Zeli kdo razpravljati 
o poročilu komisije? (Nihče.) Kdor je za poročilo, naj prosim glasuje! (Vsi de- 
legati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo glasovanja vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da so delegati Zbora uporabnikov soglasno potrdili poročilo 
Komisije za verifikacijo pooblastil ter s tem verificirali pooblastila delegatov 
Zbora uporabnikov za 32. sejo Skupščine Kulturne skupnosti Slovenije. 

Ugotavljam, da zbor lahko veljavno sklepa, ker je na seji navzoča večina 
delegatov. 

Skupščina Kulturne skupnosti Slovenije je nato v smislu določil 362. člena 
ustave SR Slovenije kot enakopraven zbor z drugimi zbori Skupščine SR Slo- 
venije obravnavala 3. točko dnevnega reda. 

Predsednik F r a n c e Štiglic: Prehajamo na 3. t o č k o dnevnega 
reda, to je na predlog zakona o samostojnih kulturnih delavcih. 

Poleg gradiva, ki ste ga dobili, so tu še spreminjevalni predlogi. Kot veste, 
so zbori Skupščine SR Slovenije ta zakon že sprejeli. Naš namen je danes ob- 
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ravnavati najprej amandmaje, ki jih je predlagatelj že vključil v besedilo in jih 
predložil zborom v Skupščini SR Slovenije, kjer so bili sprejeti, potem pa raz- 
pravljati še o preostalih amandmajih, ki jih predlaga Izvršni odbor Kulturne 
skupnosti Slovenije. 

Prosim predstavnika Republiškega komiteja za kulturo in znanost za uvod- 
no obrazložitev. 

Jože Humer: Preden boste kot zadnji od pristojnih zborov razprav- 
ljali in odločali o predlogu tega zakona, mi dovolite v imenu predlagatelja po- 
noviti tale opozorila. 

Z zakonom ne urejamo družbenoekonomskega položaja samostojnega kul- 
turnega delavca v celoti, ker bi to močno presegalo ne samo namen tega za- 
kona, ampak sploh zakonodajno moč. Za družbenoekonomski položaj samo- 
stojnega kulturnega delavca je vsekakor nič manj od določb tega zakona ali pa 
še bolj pomemben njegov dejanski položaj in vloga v samoupravnih interesnih 
skupnostih za kulturo, njegova enakopravnost v drugih interesnih skup- 
nostih, njegova vključenost v delegatske mehanizme, ustrezno obravnavanje 
njegovega položaja v davčnem sistemu, za večino pa tudi razvitost in dojem- 
ljivost tržišča kulturnih dobrin. Predlagani zakon le nakazuje nekatere od teh 
družbenih prostorov in le po pravni poti ureja nekatera razmerja. Pa vendar 
bomo s tem zakonom ob nekaterih drugih zakonskih novelah, o katerih je bilo 
v zadnjem obdobju tega leta ali dveh posebej govor v zvezi s samostojnimi 
kulturnimi delavci, vsaj zakonodajno uredili položaj te kategorije delovnih 
ljudi. Tako bo vsaj ta del dela sklenjen in bo hkrati pomenil tudi spodbudo 
za nadaljnje urejanje posameznih sestavin tega položaja v okviru samouprav- 
nih sporazumov, s pogodbami in po drugih poteh, pri katerih bodo imeli več 
besede ti delovni ljudje sami. S tem se vsaj približujemo uresničevanju ustav- 
ne določbe, da ima samostojni kulturni delavec v načelu enak družbenoeko- 
nomski položaj in v osnovi enake pravice in obveznosti kot delavci v zdru- 
ženem delu. 

Pojem samostojnega kulturnega delavca je v zakonskem predlogu širok, 
pa vendar omejen. Ni se mogoče z osebnim delom samostojno kot poklic uk- 
varjati, na primer s knjižničarstvom, založništvom, s posredovanjem kulturnih 
vrednot na sploh in z varstvom naravne in kulturne dediščine. V poštev pri- 
hajajo torej le dejavnosti, ki po svoji naravi pomenijo ustvarjanje kulturnih 
vrednot. To je tudi temeljno vodilo za preizkus v posameznih primerih. Pri- 
ložene teze podzakonskega akta nakazujejo, kako široka utegne biti, na primer, 
paleta poklicnih ukvarjanj na področju glasbe ali likovnih dejavnosti. V celoti 
in do kraja je pojem kulturnih dejavnosti z zakonsko dikcijo neujemljiv. Ze 
zato, ker življenje poraja nove vrste takih dejavnosti, družbena ocena o tem, 
kaj da je kultura, se pa tudi spreminja. Odtod v zakonu določbe o strokovni 
komisiji, ki naj v posameznih primerih ugotavlja, ali gre za kulturno dejav- 
nost, v tezah pa o tem, kako naj si pri tej oceni pomaga. Njena strokovna pre- 
soja velja za vpis samostojnega kulturnega delavca v razvid. Vpis v razvid ne 
prinaša neposrednih materialnih pravic, tudi ne dodeljuje pravice do kulturne 
dejavnosti, to pravico imamo vsi, daje pa pravno legitimacijo o tem, da nekdo 
z osebnim delom samostojno kot poklic opravlja neko kulturno dejavnost. To 
ga med drugim vodi v kulturne skupnosti, tudi v Kulturno skupnost Slovenije, 
in v njih se kot izvajalec sporazumeva z drugimi izvajalci in z uporabniki o 
svobodni menjavi dela za svojo dejavnost, pa še o drugih ukrepih, s katerimi 
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zagotavljamo in razvijamo posamezne kulturne dejavnosti, tudi tiste, ki jih 
opravljajo samostojni kulturni delavci. O tem 10. člen predloga. 

Med takimi ukrepi napoveduje zakonski predlog iz sredstev, združevanih 
v kulturnih skupnostih, tudi pomoč samostojnim kulturnim delavcem pri pla- 
čevanju prispevkov samoupravnim interesnim skupnostim, zlasti tistim, v ka- 
terih si tak delavec zagotavlja svojo socialno varnost. V skladu s tem pa naj 
z iztekom srednjeročnega obdobja preneha plačevanje tega deleža iz republiš- 
kega proračuna. Tako napoveduje 27. člen predloga. 

Ko zakon ureja pravice in obveznosti samostojnega kulturnega delavca, ki 
svoje delo združuje z organizacijami združenega dela, je treba poudariti, da 
tu ne gre za delovno razmerje, temveč za osebno razmerje med katerokoli in 
kakršnokoli organizacijo združenega dela in samostojnim kulturnim delav- 
cem, ki z njo trajneje sodeluje. Vendar ne izgubi samostojnega statusa. Res 
pa je vsebina tega razmerja v nekaterih elementih podobna delovnemu raz- 
merju. Pomen tega novega pravnega razmerja je v tem, da zakon s tem omo- 
goča samostojnemu kulturnemu delavcu približevanje in trdnejše povezovanje 
z združenim delom, seveda le na temelju ustvarjalnega dela, ki ga je posamez- 
ni organizaciji prispeval. 

Predlog zakona ureja tudi združevanje samostojnih kulturnih delavcev, 
in to na specifičen način, ki ga nakazuje ustava, a doslej pravno ni bil urejen. 

Poudariti je treba, da je začasna ali trajna delovna skupnost samostojnih 
kulturnih delavcev pravna oseba posebne vrste. Samostojni kulturni delavci 
si v taki svoji skupnosti skupaj zagotavljajo pogoje za delo, to delo organizi- 
rajo ali skrbe za dostopnost svojih del in storitev občanom ali pa vse to hkrati. 
Pri tem se je pokazalo, da ni mogoče izključiti, da bi v taki delovni skupnosti, 
o kateri je zdaj beseda, združeval delo tudi drug delavec, brez samostojnega 
statusa in da utegne biti v posameznih primerih to kar potrebno. Odtod 
tudi nekateri od amandmajev, tisti k 19. in 22. členu. 

Med amandmaji, ki ste jih danes v pregledni obliki prejeli in ki jih štejte 
za sestavni del besedila zakona, saj jih je osvojil in predložil v obravnavo pred- 
lagatelj sam, in to pravočasno, deloma pa z amandmajskimi popravki, ki jih je 
prevzela naša Zakonodajno-pravna komisija, je upoštevanih tudi nekaj predlo- 
gov in mnenj, ki jih je pripravil Izvršni odbor Kulturne skupnosti Slovenije. 
Pač tisti, za katere smo zvedeli, preden so o tem predlogu odločali drugi pri- 
stojni zbori Skupščine SR Slovenije. O teh amadmajih, ki še ostajajo aktualni 
in ki smo jih danes prejeli, pa vprašujem tovariša predsednika, ali naj se o 
njih s stališča predlagatelja izrekamo zdajle ali pozneje? S pridržkom, da se 
bomo morali pogovarjati še o nekaterih amandmajih, predlagam, da tudi naš 
zbor ta predlog zakona sprejme. 

Predsednik France Štiglic: Pričenjam razpravo najprej z name- 
nom, da če ima kdo še kak predlog amandmaja, ki ni zajet v predhodnih dveh 
besedilih, naj zdaj pove, da bomo obravnavali vse hkrati. Želi kdo besedo? (Ne.) 
Potem predlagam, da amandmajev, ki so že vključeni v besedilo, kot je bilo 
sprejeto, posamezno ne čitamo, ampak da jih sprejmemo v sklopu predloga. 
Se strinjate s tem? (Da.) Ni nobenega ugovora? (Ne.) Potem predlagam, da raz- 
pravljamo o amandmajih izvršnega odbora. 

Izvršni odbor predlaga, da se v 2. členu, v 4. vrsti uporabi izraz »filmska 
dejavnost« in ne »dejavnost ustvarjanja filma«. 

46 
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Besedo ima predstavnik Republiškega komiteja za kulturo in znanost. 

Jože Humer: S tem predlogom se predlagatelj ne strinja zaradi tega, 
ker moramo v dikciji o tem, kaj da so kulturne dejavnosti, s katerimi se je 
moč ukvarjati samostojno z osebnim delom kot poklic, zagotoviti čim več 
jasnosti. Iz te dikcije mora biti jasno razvidno, da se samostojno kot poklic ni 
moč ukvarjati s posredovanjem ali s predvajanjem filma. 

Predsednik France Štiglic; Hvala! Besedo ima Ivo Tavčar, predsed- 
nik Izvršnega odbora Kulturne skupnosti Slovenije. 

Ivo Tavčar: Izvršni odbor je pri tem besedilu že ugotovil in ponovno 
ugotavlja, da — kot je napisano v obrazložitvi — razvid nima značaja, da kaj 
dovoljuje ali prepoveduje. Tako je napisano v obrazložitvi predlagatelja. Dru- 
gič, kdo naj predvaja filme na Slovenskem, je določeno v zakonu o obveščanju. 

Predsednik France Štiglic: Hvala! Besedo ima Vasilij Polič, sekretar 
Zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije. 

Vasilij Polič: To je vsebinska razprava, ki nima zakonodajnega po- 
mena. 

Jože Humer: Ni vsebinska razprava. Tudi pravna ne. Gre preprosto 
za to, ali bo to jasneje tako ali pa bo jasneje drugače. To je vse. 

Vasilij Polič: Menim, da je predlagateljev predlog jasnejši kot pred- 
log izvršnega odbora. 

Predsednik France Štiglic: Prosim predsednico Zbora izvajalcev 
in predsedujočega Zbora uporabnikov, da izvedeta glasovanje. 

Predsednica Zbora izvajalcev Ljudmila Plesničar: Prosim dele- 
gate Zbora izvajalcev, da glasujejo. Kdor je za amandma, naj prosim glasuje! 
(16 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Dva delegata.) Se je kdo vzdržal? (Se- 
dem delegatov.) 

Predsedujoči Zbora uporabnikov Ivan Tušar: Prosim delegate Zbora 
uporabnikov, da glasujejo. Kdor je za amandma, naj prosim glasuje! (13 dele- 
gatov glasuje za.) Je kdo proti? (Šest delegatov.) Se je kdo vzdržal? (Šest 
delegatov.) 

Predsednik France Štiglic: Ugotavljam, da amandma k 2. členu ni 
sprejet. 

Prehajamo na obravnavo amandmaja k 5. členu, ki se glasi takole: »Pred- 
sednika in člane komisije iz prejšnjega odstavka imenuje upravni organ, pri- 
stojen za kulturo, po poprejšnjem mnenju ustreznih društev kulturnih delav- 
cev.« Zanji stavek je dopolnilo, ki ga predlaga izvršni odbor. 

Predsednik France Štiglic: Besedo ima predstavnik predlagatelja 
tovariš Jože Humer. 
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Jože H u "m e r : Amandma k 5. členu skriva dva predloga: prvi je, naj 
vse člane strokovne komisije imenuje samo upravni organ, v predlogu zakona 
pa je, da polovico upravni organ, polovico pa Kulturna skupnost Slovenije, 
oba pa izmed uglednih kulturnih delavcev. In drugič, amandma prinaša novost, 
naj bi po zakonskem besedilu bilo obvezno poprejšnje posvetovanje s kultur- 
nimi društvi. S slednjim se ne moremo strinjati, ker so društva svobodne tvorbe 
in jih ponekod imamo, ponekod pa ne. Njihova stvar je tudi, kaj hočejo vzeti 
nase in kaj ne. Zato menimo, da zakonske dikcije na take prostovoljne združbe 
ni mogoče obešati. 

Predsednik France Štiglic: Besedo ima sekretar Zakonodajno-prav- 
ne komisije tovariš Vasilij Polič. 

Vasilij Polič: Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije 
se ni zavzemala niti za to rešitev, ki jo predlaga izvršni odbor, niti za rešitev, 
ki je v zakonu. Menila je, da so tudi pri tej strokovni komisiji podane določene 
pristojnosti Kulturne skupnosti Slovenije, ki izhajajo iz nadaljnjih členov. Zato 
se ji je zdela primernejša rešitev, kot je v zakonu, ker bi s spremenjenim dru- 
gim odstavkom po predlogu izvršnega odbora to vključili v pristojnost republi- 
škega upravnega organa, ne bi pa upoštevali tudi nekaterih nalog oziroma pri- 
stojnosti Kulturne skupnosti Slovenije. Samo iz tega razloga je menila, da je to 
bolj stvar primernosti in da je bolje, da ostane besedilo 2. odstavka 5. člena 
tako, kot je v zakonu in naj bi se predlog Izvršnega odbora ne sprejel. 

Predsednik France Štiglic: Besedo ima predsednik Izvršnega od- 
bora skupnosti tovariš Ivo Tavčar. 

Ivo Tavčar: Ni vprašanje zakonitosti, kot je bila poprej o tem be- 
seda, ampak gre za vprašanje primernosti. V Izvršnem odboru Kulturne skup- 
nosti Slovenije je bilo mnenje, glede na to, da je to pomožno strokovno telo 
upravnega telesa, da zaradi tega ni primerno, da se izpostavlja vloga Kulturne 
skupnosti Slovenije kot samoupravnega telesa. Gre za upravno odločitev o 
razvidu, za katerega se tako ali tako ne ve, kakšen značaj ima. Če ima upravni 
značaj, naj se tudi vsa ta vprašanja ustrezno razrešujejo v upravnem postopku. 
Mislim, da je tu, hote ali nehote, Kulturna skupnost Slovenije že vnaprej iz- 
postavljena in zavezana — tako je bilo iz razprave slišati — ali soodgovorna za 
nekaj, pri čemer v bistvu ne more sodelovati, ker gre za odločitev upravnega 
telesa. Sodeluje lahko zgolj v pomožnem telesu. Ali se vam ne zdi, da je to 
nekoliko skregano med seboj, ko gre za vlogo uprave in samoupravnih teles? 

Jože Humer: Vseskozi gre za strokovno komisijo. Rad bi vas spomnil, 
da ste po času zadnji odbor, ki sprejema ta zakon in da smo na temelju razprav 
v drugih skupščinskih zborih bili več kot dolžni poiskati tako vmesno varianto, 
ki zajema ne samo državo prek uprave, ampak tudi samoupravno interesno 
organiziranost kulture. To je približno to. 

Predsednik France Štiglic: Besedo ima tovariš Tone Partljič, dele- 
gat Kulturne skupnosti Maribor. 
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Tone Partljič: Zdi se mi prav, da bi Kulturna skupnost Slovenije 
imela svoj vpliv na te komisije. 

Predsednik France Štiglic: Besedo ima tovariš Marko Simčič, de- 
legat Kulturne skupnosti Ljubljana Center. 

Marko Simčič: Moram reči, da je bila praksa doslej taka, da so stro- 
kovna, mnenja o tem bila uveljavljena prek strokovnih združenj. Zato se mi to 
ne zdi tako neobvezno. Zdi se mi pa, da mnenje o tem, ali nekdo je samostojni 
ustvarjalec, da združenje dramskih umetnikov, če gre za igralca. To se mi zdi 
bolj smotrno, kot da ga da skupščina Kulturne skupnosti Slovenije. Zato se 
zavzemam za tak amandma. Ne vem pa, kakšne posledice bodo, če se Skup- 
ščina Kulturne skupnosti Slovenije odreče samoupravnemu vplivu, kot me tu 
opozarjajo zakonodajalci. K temu bi rad pojasnilo. 

Jože Humer: Gre za dve stvari. Eno je, kako bo ta komisija sestav- 
ljena oziroma kdo bo te strokovnjake vanjo imenoval, drugo pa je, ali bo to z 
mnenjem ali brez mnenja strokovnih združenj. To slednje je takole zapisano v 
11. tezi priloženega bodočega podzakonskega akta: »Kadar nastane dvom, ali 
gre za dejavnost iz 2. člena zakona oziroma ali je prijavljenec usposobljen za 
opravljanje dejavnosti, priskrbi komisija o tem strokovne ocene posameznikov 
in strokovnih organizacij združenega dela, lahko pa tudi mnenje društev, ki 
združujejo kulturnega delavca istega pridročja kulturne dejavnosti.« 

Predsednik France Štiglic: Besedo ima tovariš Tone Partljič, de- 
legat Kulturne skupnosti Maribor. 

Tone Partljič: Nisem prepričan. Najprej se mi je zdelo, da gre za 
odtenke, preprosto za formalizme, zdaj pa vprašam: ali pomeni ta varianta iz- 
vršnega odbora, če bi hotel nek pisatelj pridobiti tak status, naj da o njem svoje 
mnenje Društvo slovenskih pisateljev? Ali pa že članstvo v Društvu sloven- 
skih pisateljev samo po sebi zagotavlja, da komisija o tem razpravlja? Nagibam 
se k istemu vprašanju, ki ga je zastavil tovariš Simčič. Lahko si nek pisatelj 
zasluži ta status, pa ne želi biti član Društva slovenskih pisateljev, pa je kljub 
temu eminenten ustvarjalec in potem naše društvo težko daje o njem izjavo. 
Meni se zdi prav, da so strokovna društva pri tem konsultirana. Prav tako pa bi 
ta ventil Kulturne skupnosti Slovenije moral biti zagotovljen. Ce gre samo za 
društva, le-ta ne združujejo vseh ustvarjalcev. Nekateri eminentni pisatelji iz 
najrazličnejših nagibov ne želijo biti člani društva. Če to stvar zapleta, potem 
mi je žal. 

Predsednik France Štiglic: Članstvo v društvu ne vključuje avto- 
matično vpisa v razvid. 

Tone Partljič: Kaj pa, če pisatelj ne dovoli, da bi društvo dajalo o 
njem tovrstno kvalifikacijo ali mnenje, ker je recimo izstopil iz društva. Ali 
je potem sklicevanje na društvo še pravilno? 

Predsednik France Štiglic: Besedo ima sekretar Zakonodajno-prav- 
ne komisije Vasilij Polič. 
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Vasilij Polič: Določba 2. odstavka 5. člena govori izrecno samo o 
sestavi tega telesa. Če bo to telo potrebovalo kakšno strokovno mnenje, ker 
predlaga republiškemu upravnemu organu, pristojnemu za kulturo, kako naj 
ravna glede zahteve za vpis v razvid, bo poklicalo na pomoč ustrezno strokovno 
organizacijo, če kulturni delavec to hoče ali ne. Kako bi sicer upravni organ 
to vpisal v razvid, če ne bo vedel, ali je tak človek dejansko usposobljen za to? 
Predlog izvršnega odbora spreminja določbo glede sestave. Drugi del besedila, 
da pokliče društva na pomoč, pa je že tako vsebovan v zakonu. Po mnenju 
izvršnega odbora naj bi bilo to telo sestavljeno izključno samo iz članov, ki iz- 
hajajo iz upravnega organa. Zakonodajno-pravna komisija ima le ta pomislek 
— čeprav je možna tudi ta rešitev — čemu bi bilo to telo sestavljeno le iz de- 
lavcev upravnega organa, če ima tudi Kulturna skupnost po tem zakonu do- 
ločene pristojnosti in tudi ona lahko prispeva svoj delež k pridobitvi strokov- 
nega mnenja. 

Predsednik France Štiglic: Po tem razjasnjevanju prosim delegate, 
ki ste za predlog izvršnega odbora, da dvignete roko! (28 delegatov glasuje za.) 
Kdo je proti? (19 delegatov.) Kdo se je vzdržal? (15 delegatov.) 

Ugotavljam, da amandma k 5. členu ni sprejet. 
Amandma k 9. členu. Izvršni odbor predlaga, da se spremeni vrstni red 

alinej v smiselnejšem zaporedju. 

Vasilij Polič: Amandma je povsem redakcijskega značaja. Lahko bi 
sprejeli tudi tak vrstni red, toda alinee iz 9. člena imajo enak pomen in to niti 
ni dano v obliki amandmaja. Če bi kakšno alineo črtali ali spreminjali, bi to 
že bil amandma. Vsaka alinea ima povsem isti pomen v razmerju do preostalih. 
Opozarjam pa, da je v tem vrstnem redu druga alinea izpuščena, pa ne vem 
zakaj. Prosil bi vas, da to niti ne obravnavate kot amandma. Če pa gre za 
pobudo in bi zaradi tega to sprejeli v drugačnem besedilu kot zbori republiške 
Skupščine, bi bilo zelo neprimerno, da samo zaradi tega pride do usklajevanja 
med Skupščino Kulturne skupnosti Slovenije in pristojnimi zbori republiške 
Skupščine. Če pa vztrajate na tem vrstnem redu, se bomo pa potrudili in pred 
objavo dali redakcijski popravek. Vsekakor pa tega ne štejem za vsebinski 
amandma. Vsaka alinea ima svoj pomen in kakorkoli jih obrneš, bodo take v 
vsebinskem smislu ostale. 

Predsednik France Štiglic: Besedo ima predsednik Izvršnega od- 
bora tovariš Ivo Tavčar. 

Ivo Tavčar: Ta predlog je bil vezan na poprejšnji, bistven in po- 
membnejši predlog, da se kot druga alinea vnese, da se pridobiva tudi dohodek 
iz sodelovanja z organizacijami združenega dela, česar poprej ni bilo. Ta vrstni 
red pa je napisan nekoliko iz izkušenj, ki smo jih imeli ob razpravi o zakonu 
o založništvu. Tedaj so se o tem vrstnem redu nekateri zelo dajali, prav zaradi 
tega, ker se je na prvem mestu govorilo o svobodni menjavi dela, na drugem 
mestu pa o pridobivanju dohodka na trgu. Ta vrstni red takrat ni bil tako 
nepomemben, pa najbrž tudi zdaj ni, če bi iz tega izvajali razmerje neke nor- 
malne teže, ki jo ima kakšen način pridobivanja. Navsezadnje pa se lahko do- 
govorimo, da gre zgolj za uredniški popravek. 
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Vasilij Polič: Opozarjam le, da ne moremo reči, da bodo nagrade na 
prvem mestu. Ostalo pa lahko spremenimo. Tudi zbori republiške Skupščine ne 
bi imeli nič zoper, če bi to spremenili v predloženem smislu. 

Predsednik France Štiglic: Skupščina torej soglaša, naj bo to re- 
dakcijski popravek. 

10. člen ima več stvari. Druga in tretja vrsta se glasita: ».. .skupaj z dru- 
gimi izvajalci se sporazumevajo z uporabniki v skladu s skupnimi interesi in 
potrebami«. Predlog je, naj se črta »v mejah družbenih možnosti«. Doda pa naj 
se nova alinea: ... »v programih, ki jih uresničujejo samostojni kulturni delavci 
iz svobodne menjave dela.« 

Tretja alinea naj se črta, ker je v njej določeno, da se izvajalci sporazu- 
mevajo z uporabniki v kulturnih skupnostih o deležu družbenih sredstev za 
uvedene prispevke, kar je v kontradikciji z 8. členom, po katerem te obveznosti 
samostojni kulturni delavci urejajo v samoupravnih interesnih skupnostih. 

Besedo ima tovariš Jože Humer, predstavnik predlagatelja. 

Jože Humer: Najprej o tem, ali z drugimi izvajalci in z uporabniki, 
ali — skupaj z drugimi izvajalci — z uporabniki. Tudi republiška ustava ima 
to posebnost v drugem odstavku 57. člena, ki govori o kulturnih skupnostih. 
Ta odstavek pa posebej opozarja na razmerja med samostojnimi kulturnimi de- 
lavci in kulturnimi organizacijami. Gre torej po ustavnem spoznanju med dru- 
gim tudi za to relacijo. Kako zares gre, vemo tudi iz prakse in med drugim 
tudi iz razprav v vaši skupščini, da imamo tu za samostojnega kulturnega 
delavca zelo pomembne relacije med avtorjem, založbo in podobno, in to ne- 
urejene. Zakonska in ustavna dikcija je, da se samostojni kulturni delavci z 
drugimi, to je z založbami in kulturnimi organizacijami sporazumevajo v okviru 
kulturnih skupnosti. 

K drugemu predlogu naj se črta »v mejah družbenih možnosti« pa tole. 
Res je, zmeraj je vse v mejah družbenih možnosti. Ta vzdevek naj bi v dikciji 
prispeval le to, da bi ne bilo, kakor smo večkrat slišali tudi od predstavnikov 
Kulturne skupnosti Slovenije, nepotrebnih iluzij. 

O programih, ki jih uresničujejo samostojni kulturni delavci s svobodno 
menjavo dela. Po vsebini to seveda drži, toda 10. člen se ne ukvarja s svobodno 
menjavo dela v kulturnih skupnostih — tudi ne za samostojne kulturne delavce 
— saj to njihovo pravico do svobodne menjave dela v kulturnih skupnostih 
ureja že zakon o svobodni menjavi dela na področju kulturnih dejavnosti. Tu 
so nasnuti drugi kulturnopolitični ukrepi, zunaj svobodne menjave dela, s ka- 
terimi naj kulturne skupnosti tudi pomembno omogočajo delo in razvoj na teh 
ožjih področjih. 

Še o tretji alinei! Na to vas pa za razliko od vsega prej z vso resnostjo 
opozarjam. V doslednejših razpravah, ki so trajale dolgo in so bile v različnih 
krogih, ni bilo nikoli dvoma o tem, da bo družba slej ko prej med drugim pri- 
spevala k eksistenčnim in delovnim možnostim samostojnih kulturnih delavcev 
tudi tako, da jim po svojih kriterijih pomaga plačevati prispevke za socialno 
zavarovanje. To zdaj plačujemo iz republiškega proračuna. Nikomur še na mi- 
sel ni prišlo, da so se zdaj socialne razmere samostojnikov tako spremenile, da 
bi tak ukrep mogli opustiti. Samo iz neustreznega državnega proračunskega 
področja ga kanimo prenesti v samoupravno sfero in ga prepustiti samoupravno 
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dogovorjenim kriterijem. Na to opozarja tretja alinea, ki naj bi se po amandmaj- 
skem predlogu črtala, po naši trdni prepričanosti pa se ne sme črtati. 

Predsednik France Štiglic: Besedo ima predsednik našega Izvrš- 
nega odbora Ivo Tavčar. 

Ivo Tavčar: Poudaril bi, da imamo v tem zakonu marsikaj povzetega 
iz drugih zakonov in se v marsičem ponavljajo tudi odvečna besedila. Mislim 
pa, da ni odveč, če se napiše, glede na prejšnji člen, da se v kulturnih skupnostih 
pogovarjamo tudi o programih samostojnih kulturnih delavcev. To je tudi ena 
izmed pogostih zahtev samostojnih kulturnih delavcev. Tudi ni mogoče razu- 
meti na temelju česa bi se lahko pogovarjali o svobodni menjavi dela, če ne na 
temelju programa. To je bistvena sestavina in je prav, da se tu napiše, če se že 
vse drugo napiše, na primer, od kod se pridobiva dohodek, in če se v 11. členu 
ponovno napiše, kako se določa povračilo, kar je napisano že v drugih zakonih. 
Zato je izvršni odbor to še ponovno predlagal. 

Prvi del, ko gre za besedno ustreznejšo ureditev, pa je v bistvu uredniški 
popravek, saj gre najbrž za slabo formulacijo. 

V zvezi z zelo pomembnim in kočljivim vprašanjem o prispevkih, ki naj bi 
jih družbena skupnost zagotavljala, pa je treba reči, da se to malce statistično 
sliši. Uporabljam to besedo zaradi tega, ker vemo, da v primerih samoupravnih 
interesnih skupnosti z zakonom zagotavljamo sredstva tedaj, ko jih uporabniki 
sami ne zagotove na samoupraven način, je pa ogrožena pomembna družbena 
dejavnost. To je predvsem vloga zakona, države in državnih ukrepov. Če, ne- 
kdo v tem primeru govori o nekem delu družbenih sredstev, je treba res ugoto- 
viti, kaj kdo pod tem pojmuje. Navsezadnje gre za osebne dohodke uporabnikov, 
ki jih združujejo s samoupravnimi sklepi in odločitvami. Tukaj pa že nekdo 
nekoga vnaprej nesamoupravno zavezuje. To je res ustavno vprašanje in bi bilo 
vredno, da se o njem, tudi ob kakšni drugi priložnosti, pogovorimo. Moramo 
pa reči, da naj se o vseh teh vprašanjih, ki so v zvezi s prispevki, kulturni de- 
lavci najprej sporazumejo s tistim, za katerega delajo. V okviru cene ali povra- 
čila za njihovo delo morajo biti zagotovljeni tudi prispevki, ki so predvideni za 
skupno in splošno porabo. Moramo ugotoviti, da se skozi te prispevke in skozi 
povračilo zagotavljajo možnosti za zagotavljanje vseh tistih zadev, ki jih vsakdo 
ureja v ustrezni samoupravni interesni skupnosti. 

Ob tem vprašanju, ki je lahko zelo kočljivo ali celo boleče — glede na 
zdajšnje stanje — je izvršni odbor ugotavljal, da je to edino vprašanje, o ka- 
terem bi se bilo vredno zamisliti, kajti res ne gre vse prepustiti popolni nego- 
tovosti. V bistvu se tu republiški proračun otresa odgovornosti, ki jo je doslej 
imel, in v obrazložitvi piše, da prenaša odgovornosti na Kulturno skupnost 
Slovenije. Ob tej obrazložitvi se še celo zamišljamo, kaj to pomeni in kako je 
s prenosom, o katerem se tu govori. Zato je izvršni odbor menil, da bi bilo 
samo ta del tega člena mogoče v skrajnem primeru tudi sprejeti, čeprav mo- 
ramo ob vsem tem opozoriti, da šo tu res utvare, da bodo vsi, ki bodo prišli v 
razvid, že upravičeni do dela družbenih sredstev za zagotavljanje prispevkov. 
To bi se iz osnutka zakona, kakršen je bil vam in nam predložen, lahko skle- 
palo, ker v osnutku celo tako piše. Ker pa se v razvid lahko zapisuje vrsta 
delavcev, tja do iluzionistov, kot se vidi iz tez za pravilnik, se zastavlja vpra- 
šanje, kakšno mero ima vse to in kakšne bodo posledice. 
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Hočem reči to, če se postavlja pod negotovost neka pomembna zdajšnja 
ugodnost — kljub pomislekom, o katerih bi bilo treba ponovno razpravljati in 
razmišljati — izvršni odbor umika predlog za spremembo tega dela tega člena, 
se pravi 3. alinee, ki govori o prispevkih. 

Predsednik France Stiglic: Kot ste slišali, je predlagatelj 4. del 
amandmaja umaknil, to je, da se alinea ne črta, da ostane tako, kot je bilo. 
Želi o prejšnjih treh še kdo kaj reči? (Ne.) 

Prehajamo na glasovanje o amandmajih k 10. členu, ki se glasi: »... sku- 
paj z drugimi izvajalci se sporazumevajo z uporabniki v skladu s skupnimi 
interesi in potrebami«. Kdor je za ta amandma, naj prosim glasuje! (62 dele- 
gatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Naslednji je amandma, da se črta besedilo »v mejah družbenih možnosti«. 
Kdor je za tak amandma, naj prosim glasuje! (13 delegatov glasuje za.) 

Doda se nova alinea: ». .. v programih, ki jih uresničujejo samostojni kul- 
turni delavci s svobodno menjavo dela«. Kdo je za ta amandma? (25 delegatov 
glasuje za.) 

Amandmaji torej niso sprejeti. 
Amandma k 11. členu. V 8. vrsti naj se črta besedica »tudi«. 

Jože Humer: To pomeni, da v honorar pesnikovega dela ni treba 
vključevati amortizacije. 

Vasilij Polič: V Zakonodajno-pravni komisiji smo menili, da je to 
že vsebovano v sedanjem besedilu tega člena. To lahko vsebuje tudi ta dva 
elementa, to je tudi amortizacijo za razvoj materialne osnove dela. Mislim, da 
ni potrebno črtanje besede »tudi« in dodajanje besede »lahko« za sredstva za 
razvoj materialne osnove, ker bi se potem to tako glasilo: »pa v skladu z naravo 
dejavnosti ali dela amortizacije osnovnih sredstev in lahko sredstev za razvoj«. 
Če bi namreč besedo »tudi« črtali in »lahko« vstavili kasneje, potem bi postala 
amortizacija obvezna sestavina povračila, kar pa glede na naravo dejavnosti 
ali dela nismo hoteli. Zato smo menili, da je ta amandma v bistvu, že vsebovan 
v teh dveh elementih in bi povzročili nejasnost, če bi ga sprejeli. 

Ivo Tavčar: Gotovo se je tu mislilo samo na tisto amortizacijo in v 
tistih primerih osnovnih sredstev, ko se ta uporabljajo pri delu. Takrat bi naj- 
brž ne mogli reči, da se amortizacija lahko upošteva. Povsod v vseh povračilih 
in v vseh zakonih je napisano, da se mora. V tem je sprememba^ se pravi, v 
dobro tistih, ki v resnici uporabljajo osnovna sredstva pri svojem delu in takih 
je najbrž tudi nekaj, mimo pesnikov, ki uporabljajo samo pisalni stroj. Go- 
tovo ne gre za tisto amortizacijo in osnovna sredstva, ki jih ni. Zato pa amorti- 
zacija ni vprašanje, lahko ali ne, ampak je tako kot pri vseh drugih delavcih, 
ki delajo z osnovnimi sredstvi, vprašanje obvezne sestavine povračila ali cene. 
To je tudi v dosedanjih zakonih vsepovsod zapisano. Sredstva za razširjeno 
proizvodnjo ali razširjanje materialne podlage so pa lahko ali niso v ceni. To 
je stvar dogovora. 

Vasilij Polič: V resnici gre za nesporazum. Vezanje besede »lahko« 
na naravo dejavnosti ali dela upravi čuje, da se beseda »lahko« fakultativno 
uporablja za oba elementa, tako za amortizacijo kot tudi za sredstva za razvoj 
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materialne osnove. Če bi pa besedo »lahko« vstavili pred »sredstva za razvoj 
materialne osnove dela samostojnih kulturnih delavcev«, bi postala amortiza- 
cija obvezna sestavina ne glede na naravo dejavnosti ali dela. Poten>bi se to 
glasilo »v skladu z naravo dejavnosti ali dela tudi amortizacija osnovnih sred- 
stev«, in sicer pri vseh kulturnih delavcih, ne upoštevaje naravo dejavnosti. 
Zato smo bili zoper to. Sicer pa ta dva elementa povračilo vsebuje s tem, da je 
navedeno: »kolikor to narava dejavnosti ali dela dopušča«. Zato smo menili, da 
je beseda »tudi« v zakonodajnem smislu potrebna pred obema elementoma, ne 
pa šele na koncu v besedilu: »za 'razvoj materialne osnove dela«. Mislimo, da 
gre za vezanost na element »narave dejavnosti dela«, ne pa na oba elementa, in 
sicer samo amortizacijo obvezno, sredstva za razvoj pa neobvezno. To je vse- 
bovano v povračilu in menimo, da ni razloga, zakaj bi bil ta amandma sprejet. 

Predsednik France Štiglic: Besedo ima Tone Partljič, delegat Kul- 
turne skupnosti Maribor. 

Tone Partljič: Zdi se mi, da smo v zelo nerodnem položaju. To bi mo- 
ralo biti prej usklajeno. Zbrali smo se zato, da sprejmemo zakon o samostojnih 
umetnikih. To lahko sprejmemo, kakor smo ga pregledali in kakor ga razu- 
memo. Vse drugo pa se mi zdi zapravljanje časa. Tako ne bomo prišli nikamor, 
ker smo preširoko telo. 

Vasilij Polič: Do pojasnjevanja teh podrobnosti sploh ne bi prišlo, 
ker so vsa telesa republiške Skupščine, odbori in zbori, ki so že sprejeli ta 
zakon brez amandmajev, z nekaterimi amandmaji izvršnega odbora soglašala, in 
sicer k 2., 8., 9., 19., 20., 21. členu. Za vse preostale amandmaje ki jih sedaj 
obravnavate, je Zakonodajno-pravna komisija v svojem dodatnem poročilu iz- 
recno navedla, da se ne vključujejo v koncept zakona — nekateri so namreč 
le redakcijskega značaja — in jih ni podprla. To je v svojem poročilu tudi 
navedla. Izvršni odbor pa je včeraj ponovno predložil te amandmaje. Ne vemo, 
iz katerih razlogov in zakaj tako vztraja. Zato je prišlo do te razprave. 

Predsednik France Štiglic: Izvršni odbor je amandmaje predlagal 
in skupščina jih mora obravnavati. O njih se morate izreči. Lahko pa se na 
kratko ali na dolgo. Prosim, da se izrečete o prvem amandmaju v 11. členu z 
dvigom rok. Kdor je za, naj prosim glasuje! (Trije delegati glasujejo za.) 

In za drugi amandma, da se doda besedica »lahko«. Kdo je zanj? (En 
delegat.) 

S tem so vsi ti amandmaji odpravljeni. 
Kot dodatek pa je samo opozorilo izvršnega odbora, ki pa nima zakonske 

moči in s katerim ta opozarja in išče potrditev Kulturne skupnosti za nekatera 
še odprta vprašanja, ki so v zakonu po mnenju izvršnega odbora tako ali dru- 
gače še nerazčiščena. 

Se strinjate s tem opozorilom? (Da.) 
S tem smo opravili obravnavo vseh amandmajev. V predlaganem besedilu 

smo sprejeli tiste, ki jih je predlagatelj vključil v končno besedilo zakona in 
razpravljali o amandmajih izvršnega odbora. Po sklepu skupščine smo slednje 
amandmaje odklonili, ostala pa je sugestija za razporeditev vrstnega reda. 
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S tem smo se odločili za končno besedilo zakona, kot je bilo predloženo. 
Kdor je zanj, naj prosim dvigne roko! (63 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(En delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Skupščina Kulturne skupnosti Slovenije sprejela zakon 
o samostojnih kulturnih delavcih. 

Jože Humer: Hotel bi vas spomniti samo še na to! V Skupščini Kul- 
turne skupnosti Slovenije je bil torej sprejet zakon o samostojnih kulturnih 
delavcih brez navzočnosti enega samega povabljenega ali delegiranega samo- 
stojnega kulturnega delavca. Hotel sem pa tudi vprašati, zakaj se je Skup- 
ščina Kulturne skupnosti Nova Gorica odločila, da bo glasovala zoper ta zakon? 
To bi bilo iz kulturnopolitičnih razlogov zelo zanimivo. 

Predsednik France Štiglic: Besedo ima tovariš Sergij Pelhan, de- 
legat Kulturne skupnosti Nova Gorica. 

Sergij Pelhan: Verjetno ni nujno, da delegat vedno predstavlja samo 
mnenje skupščine. Lahko da tudi mnenje delegacije ali pa tudi svoje mnenje. 
Moje mnenje je proti temu zakonu zaradi tega, ker sem glasoval za spre- 
membe, ki jih je predlagal izvršni odbor. Ker te spremembe niso upoštevane v 
zakonu, zato menim, da sem lahko proti temu zakonu. Posebej pa me je motilo, 
da ste vnesli določilo »v mejah družbenih možnosti«. To pomeni, da bomo svo- 
bodnemu kulturnemu delavcu drugače vrednotili delo kot drugemu, ki ni svo- 
boden. To pa se lahko tolmači tako, da recimo za amortizacijo, ker ni družbenih 
možnosti, ne bomo dajali denarja svobodnim kulturnim delavcem, zaposlenim 
v delovnih organizacijah pa bomo sredstva za amortizacijo priznali. Zato sem 
še posebej proti. 

Predsednik France Štiglic: Ugotavljam, da sta oba zbora Skup- 
ščine Kulturne skupnosti Slovenije sprejela zakon o samostojnih kulturnih 
delavcih. 

Ugotavljam tudi, da je ta točka dnevnega reda opravljena in da je s tem 
opravljen tudi postopek enakopravne obravnave in sklepanja skupaj z zbori 
Skupščine SR Slovenije. 
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Začetek seje ob 9. uri. 

Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije je v smislu določb 362. člena 
ustave SR Slovenije in 95. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije kot enako- 
praven zbor z drugimi zbori Skupščine SR Slovenije obravnavala 9. točko na- 
slednjega dnevnega reda: 

1. izvolitev verifikacijske komisije; 
2. potrditev skrajšanega zapisnika 31. seje skupščine Izobraževalne skup- 

nosti Slovenije; 
3. poročilo o uresničevanju delegatskega sistema in delegatskih odnosov 

v izobraževalnih skupnostih v obdobju 1981—1982; 
4. osnutek poslovnika skupščine Izobraževalne skupnosti Slovenije; 
5. predlog programa dela zborov skupščine Izobraževalne skupnosti Slove- 

nije za leto 1982; 
6. soglasje k programu dela skupne strokovne službe Izobraževalne skup- 

nosti Slovenije; 
7. soglasje k spremembam statuta delovne skupnosti strokovne službe Iz- 

obraževalne skupnosti Slovenije; 
8. imenovanje vodje delovne skupnosti skupne strokovne službe Izobra- 

ževalne skupnosti Slovenije; 
9. predlog zakona o uresničevanju posebnih pravic pripadnikov italijan- 

ske in madžarske narodnosti na področju vzgoje in izobraževanja; 
10. predlog sprememb in dopolnitev enotnih osnov standardov in norma- 

tivov za opravljanje vzgojno-izobraževalnih dejavnosti; 
11. predlog samoupravnega sporazuma o financiranju vzgojnoizobraževalne 

dejavnosti za državljane SFRJ na začasnem delu in bivanju v tujini; 
12. a) predlog družbenega dogovora o vsebinskem sodelovanju in sofinan- 

ciranju informativne dejavnosti za slušno prizadete; 
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b) predlog samoupravnega sporazuma o sofinanciranju informativne de- 
javnosti za slušno prizadete za leto 1982; 

13. poročilo o postopku usklajevanja predlogov programskih zasnov za 
oblikovanje vzgojnoizobraževalnih programov; 

14. predlog obračunske bilance združevanja in porabe sredstev usmerje- 
nega izobraževanja v letu 1981; 

15. predlog zaključnega računa Izobraževalne skupnosti Slovenije za leto 
1981 s poročilom o uresničevanju plana Izobraževalne skupnosti Slovenije v 
letu 198:1; 

16. a) predlog plana Izobraževalne skupnosti Slovenije za leto 1982; 
b) predlog sklepa o podaljšanju veljavnosti začasnih akontacij na ceno 

vzgojnoizobraževalnih storitev za leto 1982; 
17. a) predlog sklepa o sofinanciranju investicije v prizidek — jedilnico 

pri Domu tehniških šol Ljubljana, Vidovdanska 7; 
b) predlog sklepa o soglasju k investicijskemu programu in sofinanciranju 

investicije v izgradnjo dijaškega doma Kmetijskega šolskega centra Grm, Novo 
mesto; 

18. poročilo izvršnega odbora o problematiki izgradnje Pedagoškega centra 
v Ljubljani; 

19. delegatska vprašanja. 

Predsednik Nataii Bernot: Prehajamo na 9. točko dnevnega 
reda, to je na predlog zakona o uresničevanju posebnih pravic pripadnikov 
italijanske in madžarske narodnosti na področju vzgoje in izobraževanja. 

Uvodno obrazložitev bo dal predstavnik Republiškega komiteja za vzgojo 
in izobraževanje ter telesno kulturo tovariš Jože Miklavc. Prosim! 

Jože Miklavc: Tovariš predsednik tovarišice in tovariši delegati! 
Vzgoja in izobraževanje za pripadnike italijanske in madžarske narodnosti je 
del enotnega vzgojnoizobraževalnega sistema, zato poteka vzgojnoizobraževalno 
delo v vzgojnoizobraževalnih organizacijah za pripadnike narodnosti v skladu 
z zakoni, ki urejajo posamezna področja vzgoje in izobraževanja od predšolske 
vzgoje do usmerjenega izobraževanja. 

Predlog zakona, ki ga boste obravnavali danes, pa ureja le tista specifična 
vprašanja vzgoje in izobraževanja za pripadnike italijanske in madžarske na- 
rodnosti, ki pomenijo uresničevanje posebnih pravic obeh narodnosti, kot jima 
jih zagotavlja naša ustava. t 

Posebne pravice obeh narodnosti na področju vzgoje in izobraževanja se 
kažejo v dodatnih specifičnih smotrih in nalogah izobraževalnih organizacij, v 
specifičnih organizacijskih oblikah, v posebnih pogojih, ki jih morajo izpolnje- 
vati delavci v teh organizacijah, in v posebnih pogojih, pod katerimi republika 
Slovenija zagotavlja materialne pogoje za delo.teh organizacij. 

Določbe, ki jih prinaša predlog zakona, so rezultat skoraj dveletnih inten- 
zivnih razprav in usklajevanj v samoupravnih interesnih skupnostih za pro- 
sveto in kulturo obeh narodnosti, v občinah na narodnostno mešanih območjih, 
v organih SZDL in v Skupščini SR Slovenije ter pomenijo tudi odgovornost ve- 
činskega naroda, da pripadnikom obeh narodnosti zagotovi pogoje za nemoten 
razvoj vzgoje in izobraževanja in s tem pogoje za njihov enakopraven razvoj v 
okviru naše samoupravne skupnosti. 
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Sožitje pripadnikov slovenskega naroda ter italijanske in madžarske na- 
rodnosti na narodnostno mešanih območjih je mogoče doseči le z razvijanjem 
dvojezičnega sporazumevanja in spoznavanja posebnosti v nacionalnem in kul- 
turnem razvoju slovenskega naroda in obeh narodnosti. Dvojezičnosti in spora- 
zumevanja ni mogoče doseči le z vzgojo in izobraževanjem pripadnikov narod- 
nosti, ampak z aktivnim sodelovanjem večinskega naroda. Zato zakona o ures- 
ničevanju posebnih pravic pripadnikov italijanske in madžarske narodnosti 
na področju vzgoje in izobraževanja ni mogoče obravnavati izolirano kot za- 
kona pripadnikov narodnosti, ampak ga moramo obravnavati povezano z dru- 
gimi sistemskimi zakoni s področja vzgoje in izobraževanja, ki zavezujejo tudi 
pripadnike slovenskega naroda na narodnostno mešanih območjih, da se se- 
znanjajo z jezikom in kulturo obeh narodnosti in s tem ustvarjajo pogoje za 
uveljavljanje dvojezičnosti. 

V skladu z zgodovinskimi okoliščinami smo na narodnostno mešanih območ- 
jih razvili dve organizacijski obliki. V občinah Lendava in Murska Sobota že 
več kot dvajset let razvijamo dvojezično predšolsko vzgojo in osnovno šolo za 
vse učence, v letošnjem letu pa je začela delovati tudi prva dvojezična srednja 
šola. V obalnih občinah Izola, Koper in Piran pa smo poleg izobraževalnih 
organizacij za pripadnike narodnosti uveljavili obveznost, da se učenci v slo- 
venskih vzgojnovarstvenih organizacijah ter osnovnih in srednjih šolah v okviru 
obveznega programa seznanjajo tudi z italijanskim jezikom, si pridobivajo te- 
meljna znanja o zgodovini in kulturi italijanske narodnosti in si tako ustvar- 
jajo podlago za dvojezično sporazumevanje. 

Zakon, ki ga obravnavamo danes, pomeni samo pravni okvir za uresničitev 
zastavljenega cilja, življenje pa mu bd dala šele volja in pripravljenost delov- 
nih ljudi in občanov na narodnostno mešanih območjih, da zakonske norme 
uveljavijo v medsebojnih odnosih na vseh področjih družbenega življenja in 
znova potrdijo svojo pripravljenost, da rešitve, ki smo jih zapisali v ustavi, v 
celoti uveljavimo tudi v vsakdanjem življenju. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga, da skupščina Izobraževalne 
skupnosti Slovenije kot enakopraven zbor Skupščine SR Slovenije obravnava 
in sprejme predloženi zakon o uresničevanju posebnih pravic pripadnikov ita- 
lijanske in madžarske narodnosti na področju vzgoje in izobraževanja. Hva- 
la lepa. 

Predsednik Natan Bernot: O predloženem zakonu je razpravljal tudi 
izvršni odbor naše skupščine. S stališči izvršnega odbora nas bo seznanila nje- 
gova članica tovarišica Vida Hafner. 

Vida Hafner: Tovariši delegati in tovarišice delegatke! Izvršni odbor 
je razpravljal o predlogu zakona o uresničevanju posebnih pravic pripadnikov 
italijanske in madžarske narodnosti na področju vzgoje in izobraževanja in 
sprejel sklep, da soglaša s predlogom zakona v predloženem besedilu. Hvala. 

Predsednik Natan Bernot: Delegate opozarjam, da pri sprejemanju 
tega zakona delujemo kot enakopraven zbor zborov Skupščine SR Slovenije, 
torej po poslovniku republiške Skupščine. Glede na to, da je mandat naših de- 
legatov fleksibilen, verjetno niso vsi dobro seznanjeni s proceduralnimi vpra- 
šanji pri sprejemanju takšnih zakonskih predlogov, zato predlagam, da pred- 
stavnik strokovne službe Izobraževalne skupnosti Slovenije prebere tista dolo- 
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čila poslovnika, ki so pomembna za obravnavo in sprejem predloga zakona v 
takem postopku. (Predstavnik skupne strokovne službe Izobraževalne skup- 
nosti Slovenije Tone Dolčič prebere nato najpomembnejša določila poslovnika 
Skupščine SR Slovenije, ki opredeljujejo postopek sprejemanja zakonskih 
aktov.) 

Skupščino Izobraževalne skupnosti Slovenije obveščam, da danes o predlo- 
ženem zakonu razpravljajo tudi vsi zbori Skupščine SR Slovenije in da smo od 
Samoupravne interesne skupnosti za prosveto in kulturo pripadnikov madžarske 
narodnosti iz Lendave prejeli naslednje obvestilo: 

»Skupščini samoupravnih interesnih skupnosti za prosveto in kulturo 
pripadnikov madžarske narodnosti občine Murska Sobota in občine Lendava' 
sta na sejah dne 3. in 9. marca 1982 obravnavali predlog zakona o uresničeva- 
nju posebnih pravic pripadnikov italijanske in madžarske narodnosti na pod- 
ročju vzgoje in izobraževanja. Ugotovljeno je bilo, da predlog zakona vsebuje 
vse tiste pobude, ki sta jih dali obe samoupravni interesni skupnosti za pros- 
veto in kulturo pripadnikov madžarske narodnosti že takrat, ko je bil v raz- 
pravi osnutek zakona, zato menimo, da je predlog zakona sprejemljiv. V na- 
daljnjem postopku je treba čimprej izdelati navodila za uporabo 14. člena 
zakona.« 

Pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? Prosim! Besedo ima Ivan Graj, 
delegat Zbora izvajalcev Občinske izobraževalne skupnosti Lendava. 

Ivan Graj: Nisem sicer pooblaščen, da bi k predlogu zakona vložil 
amandma, vendar pa vam bom posredoval stališče delegacije občinske izobra- 
ževalne skupnosti Lendava. 

15. člen predloga tega zakona obvezuje šole k sodelovanju s šolami matič- 
nega naroda, tako sodelovanje pa zahteva dodatna finančna sredstva. Zato 
naša delegacija predlaga, da se vsebina 15. člena konkretneje opredeli v 19. 
členu, torej tam, kjer so opredeljene obveznosti Izobraževalne skupnosti Slove- 
nije. Hvala. 

Predsednik Natan Bernot: Ugotavljam, da je pobuda najbrž vsebin- 
sko sprejemljiva, kar zadeva postopek pa ni v skladu s poslovnikom. Zato je 
v tej fazi sprejemanja zakona ne moremo upoštevati. 

Želi še kdo razpravljati? (Ne.) Če ni več razpravljalcev, zaključujem raz- 
pravo in predlagam, da skupščina sprejme naslednji sklep: 

»Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije sprejme zakon o uresniče- 
vanju posebnih pravic pripadnikov italijanske in madžarske narodnosti na 
področju vzgoje in izobraževanja v besedilu, ki ga je predlagal Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije«. 

Ima morda kdo še kakšen drugačen predlog sklepa? (Ne.) Če ni drugačne- 
ga predloga sklepa, dajem predlog sklepa v obliki, kot je bil predlagan, na 
skupno glasovanje. Kdor je za tak predlog sklepa, naj prosim dvigne roko! (Vsi 
delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije soglasno 
sprejela zakon o uresničevanju posebnih pravic pripadnikov italijanske in 
madžarske narodnosti na področju vzgoje in izobraževanja. 

S tem zaključujem 9. točko dnevnega reda današnje seje in hkrati ugotav- 
ljam, da je s tem opravljen tudi postopek enakopravne obravnave in sklepanja 
z zbori Skupščine SR Slovenije. 
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— predlog odloka o izvolitvi treh članov in njihovih namestnikov v 

Odbor za nagrado Antifašističnega sveta narodne osvoboditve Ju- 
goslavije    526 

— predlog odloka o imenovanju članov Sveta Narodne banke Slovenije 526 
— predlog odloka o izvolitvi sodnika za prekrške Republiškega sena- 

ta za prekrške v 526 
— predlog odloka o razrešitvi in imenovanju namestnika člana Repu- 

bliške volilne komisije  526 

21. Predlogi in vprašanja delegatov 527 

Govornika: 
Cveta Selšek  527 

, Edo Gaspari 528 

22. Predlog poslovnika o delu Skupščine SR Slovenije v neposredni vojni 
nevarnosti in v vojni   529 

Govornika: 
Silva Jereb 529 
Ivo Miklavčič      531 

Družbenopolitični zbor 

65. seja — 27. januarja 1982 

Pred dnevnim redom: 

1. Odsotnost delegatov     532 

2. Določitev dnevnega reda   533 
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Dnevni red: 

1. Odobritev zapisnikov 63. in 64. seje zbora 534 

2. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih 
razmerjih   535 

Govorniki : 
Marija Zupančič-Vičar  535 
Ivan Godec 538 
Vili Vindiš  . . 541 
Antonija Zatler   542 
Tina Tomlje  - •   543 

3. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah obratnega 
zakona   544 

Govorniki : 
Ivan Kogovšek    545 
Tone Krašovec , .      • 547 
Zoran Polič    549 
Stane Gavez   550 

4. Nadaljevanje razprave o osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o stanovanjskih razmerjih 551 

Govornik: 
Ludvik Golob      551 

5. Predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o rednih sodiščih z os- 
nutkom zakona      552 

Govornik: 
Peter Bekeš    552 

6. Predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o samoupravnih sodiščih 
z osnutkom zakona   553 

7. Osnutek dogovora o zagotovitvi sredstev za premostitev razlik, nastalih 
zaradi različnih pogojev vpisa posojil in plasmajev sredstev Sklada 
federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvi- 
tih republik in avtonomnih pokrajin   554 

Govornik: 
Milivoj Samar _   554 

8. Nadaljevanje razprave o predlogu za izdajo zakona o spremembah in 
dopolnitvah obrtnega zakona   555 

Govornik: 
Tone Krašovec  555 

9. Osnutek dogovora o posebnih ukrepih za uresničitev politike najhitrej- 
šega razvoja SAP Kosovo v obdobju 1981—1985   556 

Govornik: 
Milivoj Samar   556 

10. Zaključno poročilo o delu delovnega telesa za odobravanje investicij- 
skih vlaganj, skladno z 11. členom zakona o začasni prepovedi razpola- 
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ganja z delom družbenih sredstev za gradnjo in nakup določenih 
objektov in opreme v letu 1981  557 

11. Predlog programa dela Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slo- 
venije za leto 1982  558 

12. Predlog periodičnega delovnega načrta Družbenopolitičnega zbora 
Skupščine SR Slovenije za I. trimesečje 1982. leta 558 

13. Osnutek zakona o temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja 559 

Govorniki : 
Tilka Blaha    559 
Jože Božič      - 563 
Srečko Mlinaric 564 
Marija Aljančič 564 
Jože Marolt . . . .   565 

14. Predlog zakona o kritju obresti in drugih stroškov iz naslova zadolžitve 
Narodne banke Jugoslavije v tujini za zagotovitev likvidnosti Jugosla- 
vije v plačilih s tujino 566 

15. Osnutek odloka o sprejetju sprememb in dopolnitev družbenega plana 
Jugoslavije za obdobje 1981—1985 in o določitvi rokov za predložitev 
osnutka in predloga sprememb in dopolnitev tega plana Skupščini SFR 

, Jugoslavije  567 
■ 

Govornik: 
Milivoj Samar 567 

16. Predlog odloka o določitvi števila sodnikov Vrhovnega sodišča SR Slo- 
venije   568 

17. Predlog odloka o določitvi števila namestnikov javnega tožilca SR Slo- 
venije  569 

18. Volitve in imenovanja 569 
— predlog odloka o razrešitvi in imenovanju namestnika predsednika 

Republiškega komiteja za mednarodno sodelovanje 569 
— predlog odloka o imenovanju namestnika javnega tožilca Višjega 

. javnega tožilstva v Mariboru  570 
— predlog odloka o razrešitvi sodnika Višjega sodišča v Kopru . . . 570 
— predlog sklepa, s katerim se ugotavlja, da Zoranu Žagarju zaradi 

nastopa nove dolžnosti preneha mandat člana delegacije Skupščine 
SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR Jugo- 
slavije z 31. januarjem 1982   570 

19. Predlogi in vprašanja delegatov 570 

20. Nadaljevanje razprave o osnutku zakona o temeljnih pravicah iz pokoj- 
ninskega in invalidskega zavarovanja  '. 571 

Govornik: 
Jože Marolt   571 

66. seja — 24. februarja 1982 

Pred dnevnim redom: 

1. 'Odsotnost delegatov . .     573 

2. Določitev dnevnega reda 574 

XXIV 



Dnevni red: 

1. Odobritev zapisnika 65. seje zbora   575 

2. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o si- 
stemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter 
o republiških upravnih organih z osnutkom zakona, z informacijo o 
uresničevanju zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu 
Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih 575 

Govornik: 
Dušan Najdič   575 

3. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o orga- 
nizaciji in delovnem področju republiških upravnih organov in repu- 
bliških organizacij ter samostojnih strokovnih služb Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije z osnutkom zakona 577 

4. Predlog zakona o ustanovitvi Republiškega družbenega sveta za vpra- 
šanja organizacije in delovanja administrativno strokovnih služb 577 

5. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o določitvi okoli- 
šev in števila delegatskih mest po dejavnostih in okoliših za Zbor zdru- 
ženega dela Skupščine SR Slovenije i . . . . . . . . .   578 

6. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o komunalnih 
dejavnostih posebnega družbenega pomena   578 

Govorniki : 
Marija Zupančič-Vičar      578 
Tina Tomlje     581 
Igor Uršič 584 
Zoran Polič   .   584 
Marija Zupančič-Vičar 584 
Zoran Polič    585 

7. Predlog zakona o samostojnih kulturnih delavcih 585 

Govornik: 
Jože Humer     586 

8. Predlog odloka o pripravi in sprejetju sprememb in dopolnitev druž- 
benega plana SR Slovenije za obdobje od leta 1981 do leta 1985 .... 587 

Govornik: 
Franc Jamšek    588 

9. Volitve in imenovanja   588 
— predlog odloka o izvolitvi treh delegatov Skupščine SR Slovenije v 

skupščino Sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja go- 
spodarsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin 589 

— predlog odloka o izvolitvi sodnice Višjega sodišča v Ljubljani . . . 589 

10. Predlogi in vprašanja delegatov ,   589 

67. seja — 10. marca 1982 

Pred dnevnim redom: 

1. Odsotnost delegatov   590 

Govorniki : 
Peter Toš    .   592 
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Vili Vindiš .     593 
Miloš Prosenc   . 593 
Majda Gaspari    594 

2. Določitev dnevnega reda   594 

Dnevni red: 

1. Odobritev zapisnika 66. seje zbora 595 

2. Informacija o varstvu samoupravnih pravic 595 

Govorniki: 
Vinko Kastelic  595 
Damjan Mozetič    60"2 
Emil Šuštar        604 
Ludvik Golob    606 

3. Uresničevanje zakonov s področja kmetijstva 607 

Govorniki: 
Geza Bačič 607 
Majda Naglost        609 
Miloš Prosenc 610 
Stane Gavez    612 
Ivo Marenk   613 
Jože Globačnik 616 

4. Nadaljevanje razprave o informaciji o varstvu samoupravnih pravic 617 

Govornik: 
Vinko Kastelic  617 

5. Analiza o uresničevanju zakona o delovnih razmerjih s predlogom za 
izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih raz- 
merjih z osnutkom zakona 617 

Govorniki: 
Peter Toš 618 
Teodora Krpan , 623 
Vili Vindiš 624 

6. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zapo- 
slovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti z osnutkom zakona 625 

Govorniki: 
Peter Toš   .   625 
Marija Aljančič   627 
Tilka Blaha  . . 628 
Igor Uršič   630 
Emil Šuštar 632 
Miloš Prosenc  632 

7. Informacija o preskrbljenosti tržišča s proizvodi široke potrošnje s po- 
sebnim poudarkom na osnovnih proizvodih vsakodnevne rabe v letu 
1982   ' 632 
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Govornik: 
Majda Naglost   633 

8. Predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o postopku za ustano- 
vitev, združitev oziroma spremembo območja občine ter o območjih 
občin s predlogom zakona 636 

Govornika: 
Jože Pacek   636 
Ludvik Golob   637 

9. Osnutek družbenega dogovora socialističnih republik in socialističnih 
avtonomnih pokrajin o skupnih temeljih izobraževanja in izpopolnje- 
vanja kadrov za delo na področju vzgoje in izobraževanja 637 

Govornik: 
Majda Poljanšek 638 

10. Nadaljevanje razprave o uresničevanju zakonov s področja kmetijstva 638 

Govornik: 
Jože Globačnik 638 

11. Volitve in imenovanja   639 
— predlog odloka o izvolitvi sodnice Višjega sodišča v Kopru 639 
— predlog odloka o razrešitvi sodnika Višjega sodišča v Ljubljani . . . 640 

12. Predlogi in vprašanja delegatov  640 

13. Nadaljevanje razprave o predlogu za izdajo zakonov o spremembah za- 
kona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti z osnut- 
kom zakona  640 

Govornik: 
Majda Gaspari   640 

68. seja — 31. marca 1982 

Pred dnevnim redom: 

1. Odsotnost delegatov   •   642 

2. Določitev dnevnega reda 643 

Dnevni red: 

1. Odobritev zapisnika 67. seje zbora 644 

2. Predlog stališč za spremembo in dopolnjevanje planskih aktov SR 
Slovenije za obdobje 1981—1985   644 
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Govornik : 
Milivoj Samar  644 

3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu državne 
uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških 
upravnih organih 648 

Govornik: 
Jože Pacek   648 

4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in 
delovnem področju republiških upravnih organov in republiških orga- 
nizacij ter samostojnih strokovnih služb Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije 652 

5. Predlog odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o sestavi republi- 
ških komitejev   652 

6. Predlog zakona o uresničevanju posebnih pravic pripadnikov italijanske 
in madžarske narodnosti na področju vzgoje in izobraževanja .... 653 

Govornik: 
Majda Poljanšek 653 

7. Ocena o uresničevanju sklepov, stališč in priporočil Skupščine SR Slo- 
venije o nadaljnjem razvoju krajevnih skupnosti 655 

Govornika: 
Mitja Horvat  655 
Vito Habjan     657 

8. Predlog zakona o razširjeni reprodukciji in minulem delu 661 

Govornik: 
Miha Košak 664 

9. Poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in po- 
■ krajin Skupščine SFRJ o poteku usklajevanja osnutka poslovnika 

Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ 665 

Govornika: 
Ludvik Golob  665 
Rudi Kropivnik 666 

10. Predlog poslovnika o delu Skupščine SR Slovenije v neposredni vojni 
nevarnosti in v vojni 667 

11. Volitve in imenovanja   667 
— predlog odloka o izvolitvi treh članov in njihovih namestnikov v 

Odbor za nagrado Antifašističnega sveta narodne osvoboditve Ju- 
goslavije     667 

— predlog odloka o imenovanju članov Sveta Narodne banke Slo- 
venije     _ . . 667 

— predlog odloka o izvolitvi sodnika za prekrške Republiškega senata 
za prekrške v Ljubljani  668 

— predlog odloka o razrešitvi in o imenovanju namestnika člana Re- 
publiške volilne komisije v Ljubljani 668 

12. Predlogi in vprašanja delegatov   668 
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Skupno zasedanje 
Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora 

Zasedanje — 24. februarja 1982 

1. Določitev dnevnega reda . 

Dnevni red: 

1. Ekspoze k predlogu za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR 
Slovenije ter o republiških upravnih organih z osnutkom zakona, k in- 
formaciji o uresničevanju zakona o sistemu državne uprave in o 
Izvršnem svetu Skupščine SRS ter o republiških upravnih organih 
in k predlogu za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o organizaciji in delovnem področju republiških upravnih organov in 
republiških organizacij ter samostojnih strokovnih služb Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije z osnutkom zakona ter k predlogu za- 
kona o ustanovitvi Republiškega družbenega sveta za vprašanja orga- 
nizacije in delovanja administrativno strokovnih služb 670 

Govornik: 
Dušan Sinigoj -. .     670 

Zasedanje — 10. marca 1982 

1. Določitev dnevnega reda 

Dnevni red: 

1 Uvodna beseda k informaciji Izvršnega sveta Skupščine SR Slove- 
nije o preskrbijenosti tržišča s proizvodi široke potrošnje s posebnim 
poudarkom na osnovnih proizvodih vsakodnevne rabe v letu 1982 . . . 679 

Govornik: 
Alojz Klemenčič       • 679 

Skupna seja 
vseh zborov Skupščine SR Slovenije 

5. seja — 31. marca 1982 

. 690 

. 690 
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Pred dnevnim redom: 

1. Navzočnost delegatov    

2. Določitev dnevnega reda skupne seje 



Dnevni red: 

1. Odobritev zapisnika 4. skupne seje vseh zborov Skupščine SR Slo- 
venije    690 

2. Obravnava poročila o delu Predsedstva Socialistične republike Slo- 
venije v letih 1978—1982   691 

Govornika : 
Viktor Avbelj       691 
Ludvik Golob . .    700 

Skupščina 
Skupnosti socialnega varstva Slovenije 

21. seja — 12. januarja 1982 

Pred dnevnim redom: 

1. Določitev dnevnega reda 704 

Dnevni red: 

1. Izvolitev Komisij za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja 
Zbora uporabnikov in Zbora izvajalcev ter poročila teh komisij .... 705 

Govorni k a : 
Jože Trontelj    706 
Mira Davidovič . ... . 706 

2. Osnutek zakona o stanovanjskih razmerjih  706 

Govorniki: 
Laci Horvat    706 
Ciril Koprive   709 
Vida Rudolf .  711 
Franc Klep 4 .......... 712 
Laci Horvat .' . 712 
Slavko Grčar       , 713 
Franc Klep 713 
Julij Kavšek .      .... 713 

3. Predlog zakona o spremembi zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju   714 

Govorniki : 
Franc Klep   
Maja Godler " j 7^4 
Franc Klep ! ! ! ! 715 
Bojan Rangus   !!'.!! 715 

XXX 



Skupščina 
Kulturne skupnosti Slovenije 

32. seja — 10. marca 1982 

Pred dnevnim redom: 

1. Izvolitev Komisij za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja 
Zbora izvajalcev in Zbora uporabnikov     717 

2. Določitev dnevnega reda   718 

3. Poročila verifikacijskih komisij 718 

Govornika : 
Rihard Beuerman    'J® 
Vladimira Škof   719 

Dnevni red: 

1. Predlog zakona o samostojnih kulturnih delavcih 719 
Govorniki : 
Jože Humer   72{? 
Ivo Tavčar ... i     722 
Vasilij Polič    
Jože Humer   • • •  
Vasilij Polič  723 
Ivo Tavčar      "23 
Jože Humer    728 

Tone Partljič    • 7|4 
Marko Simčič   
Jože Humer       724 
Vasilij Polič .i    725 
Ivo Tavčar 725 

Vasilij Polič    72® 
Jože Humer   • • • 72" 
Ivo Tavčar         727 
Jože Humer •  728 

Vasilij Polič   72° 
Ivo Tavčar .     728 

Tone Partljič .       • 729 

Vasilij Polič   729 

Jože Humer 7^0 
Sergij Pelhan  730 

Skupščina 
Izobraževalne skupnosti Slovenije 

32. seja — 11. marca 1982 

Pred dnevnim redom: 

1. Določitev dnevnega reda   731 

XXXI 49 



Dnevni red: 

1. Predlog zakona o uresničevanju posebnih pravic pripadnikov italijan- 
ske in madžarske narodnosti na področju vzgoje in izobraževanja ... 732 

Govorniki: 
Jože Miklavc   732 
Vida Hafner  733 
Ivan Graj 734 
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Izdala in založila 
Skupščina SR Slovenije 

Odgovorni urednik 
Milan Megušar-Borut 

Natisnila 
Tiskarna »Jože Moškrič« 

v Ljubljani 

Januar 1933 

v 340 izvodih 

Obseg 772 strani 
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	15. Osnutek zakona o zagotovitvi sredstev za prispevek SFR Jugoslavije k svetovnemu programu hrane za leti 1983 in 1984
	16. Predlog zakona o ratifikaciji pogodbe med SFR Jugoslavijo in Republiko Avstrijo o spremembi pogodbe med SFR Jugoslavijo in Republiko Avstrijo o cestnem predoru skozi Karavanke z dne 15. septembra 1977
	17. Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med SFR Jugoslavijo in Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske o izogibanju dvojnemu obdavčevanju dohodka
	18. Poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ o poteku usklajevanja osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o obdavčevanju proizvodov in storitev v prometu
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	20. Volitve in imenovanja
	21. Predlogi in vprašanja delegatov
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	Družbenopolitični zbor
	65. seja — 27. januarja 1982
	Pred dnevnim redom
	1. Odsotnost delegatov
	2. Določitev dnevnega reda

	Dnevni red
	1. Odobritev zapisnikov 63. in 64. seje zbora
	2. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih razmerjih
	3. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah obratnega zakona
	4. Nadaljevanje razprave o osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih razmerjih
	5. Predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o rednih sodiščih z osnutkom zakona
	6. Predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o samoupravnih sodiščih z osnutkom zakona
	7. Osnutek dogovora o zagotovitvi sredstev za premostitev razlik, nastalih zaradi različnih pogojev vpisa posojil in plasmajev sredstev Sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin
	8. Nadaljevanje razprave o predlogu za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah obrtnega zakona
	9. Osnutek dogovora o posebnih ukrepih za uresničitev politike najhitrejšega razvoja SAP Kosovo v obdobju 1981—1985
	10. Zaključno poročilo o delu delovnega telesa za odobravanje investicijskih vlaganj, skladno z 11. členom zakona o začasni prepovedi razpolaganja z delom družbenih sredstev za gradnjo in nakup določenih objektov in opreme v letu 1981
	11. Predlog programa dela Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije za leto 1982
	12. Predlog periodičnega delovnega načrta Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije za I. trimesečje 1982. leta
	13. Osnutek zakona o temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja
	14. Predlog zakona o kritju obresti in drugih stroškov iz naslova zadolžitve Narodne banke Jugoslavije v tujini za zagotovitev likvidnosti Jugoslavije v plačilih s tujino
	15. Osnutek odloka o sprejetju sprememb in dopolnitev družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1981—1985 in o določitvi rokov za predložitev osnutka in predloga sprememb in dopolnitev tega plana Skupščini SFR Jugoslavije
	16. Predlog odloka o določitvi števila sodnikov Vrhovnega sodišča SR Slovenije
	17. Predlog odloka o določitvi števila namestnikov javnega tožilca SR Slovenije
	18. Volitve in imenovanja
	19. Predlogi in vprašanja delegatov
	20. Nadaljevanje razprave o osnutku zakona o temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja


	66. seja — 24. februarja 1982
	Pred dnevnim redom
	1. Odsotnost delegatov
	2. Določitev dnevnega reda

	Dnevni red
	1. Odobritev zapisnika 65. seje zbora
	2. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih z osnutkom zakona, z informacijo o uresničevanju zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih
	3. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in delovnem področju republiških upravnih organov in republiških organizacij ter samostojnih strokovnih služb Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije z osnutkom zakona
	4. Predlog zakona o ustanovitvi Republiškega družbenega sveta za vprašanja organizacije in delovanja administrativno strokovnih služb
	5. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o določitvi okolišev in števila delegatskih mest po dejavnostih in okoliših za Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije
	6. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o komunalnih dejavnostih posebnega družbenega pomena
	7. Predlog zakona o samostojnih kulturnih delavcih
	8. Predlog odloka o pripravi in sprejetju sprememb in dopolnitev družbenega plana SR Slovenije za obdobje od leta 1981 do leta 1985
	9. Volitve in imenovanja
	10. Predlogi in vprašanja delegatov


	67. seja — 10. marca 1982
	Pred dnevnim redom
	1. Odsotnost delegatov
	2. Določitev dnevnega reda

	Dnevni red
	1. Odobritev zapisnika 66. seje zbora
	2. Informacija o varstvu samoupravnih pravic
	3. Uresničevanje zakonov s področja kmetijstva
	4. Nadaljevanje razprave o informaciji o varstvu samoupravnih pravic
	5. Analiza o uresničevanju zakona o delovnih razmerjih s predlogom za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih z osnutkom zakona
	6. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti z osnutkom zakona
	7. Informacija o preskrbljenosti tržišča s proizvodi široke potrošnje s posebnim poudarkom na osnovnih proizvodih vsakodnevne rabe v letu 1982
	8. Predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o postopku za ustanovitev, združitev oziroma spremembo območja občine ter o območjih občin s predlogom zakona
	9. Osnutek družbenega dogovora socialističnih republik in socialističnih avtonomnih pokrajin o skupnih temeljih izobraževanja in izpopolnjevanja kadrov za delo na področju vzgoje in izobraževanja
	10. Nadaljevanje razprave o uresničevanju zakonov s področja kmetijstva
	11. Volitve in imenovanja
	12. Predlogi in vprašanja delegatov
	13. Nadaljevanje razprave o predlogu za izdajo zakonov o spremembah zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti z osnutkom zakona


	68. seja — 31. marca 1982
	Pred dnevnim redom
	1. Odsotnost delegatov
	2. Določitev dnevnega reda

	Dnevni red
	1. Odobritev zapisnika 67. seje zbora
	2. Predlog stališč za spremembo in dopolnjevanje planskih aktov SR Slovenije za obdobje 1981—1985
	3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih
	4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in delovnem področju republiških upravnih organov in republiških organizacij ter samostojnih strokovnih služb Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije
	5. Predlog odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o sestavi republiških komitejev
	6. Predlog zakona o uresničevanju posebnih pravic pripadnikov italijanske in madžarske narodnosti na področju vzgoje in izobraževanja
	7. Ocena o uresničevanju sklepov, stališč in priporočil Skupščine SR Slovenije o nadaljnjem razvoju krajevnih skupnosti
	8. Predlog zakona o razširjeni reprodukciji in minulem delu
	9. Poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ o poteku usklajevanja osnutka poslovnika Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ
	10. Predlog poslovnika o delu Skupščine SR Slovenije v neposredni vojni nevarnosti in v vojni
	11. Volitve in imenovanja
	12. Predlogi in vprašanja delegatov



	Skupno zasedanje Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora
	Zasedanje — 24. februarja 1982
	1. Določitev dnevnega reda
	Dnevni red
	1. Ekspoze k predlogu za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih z osnutkom zakona, k informaciji o uresničevanju zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SRS ter o republiških upravnih organih in k predlogu za izdajo zakona o spremembah...


	Zasedanje — 10. marca 1982
	1. Določitev dnevnega reda
	Dnevni red
	1. Uvodna beseda k informaciji Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o preskrbljenosti tržišča s proizvodi široke potrošnje s posebnim poudarkom na osnovnih proizvodih vsakodnevne rabe v letu 1982



	Skupna seja vseh zborov Skupščine SR Slovenije
	5. seja — 31. marca 1982
	Pred dnevnim redom
	1. Navzočnost delegatov
	2. Določitev dnevnega reda skupne seje

	Dnevni red
	1. Odobritev zapisnika 4. skupne seje vseh zborov Skupščine SR Slovenije
	2. Obravnava poročila o delu Predsedstva Socialistične republike Slovenije v letih 1978—1982



	Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije
	21. seja — 12. januarja 1982
	Pred dnevnim redom
	1. Določitev dnevnega reda

	Dnevni red
	1. Izvolitev Komisij za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja Zbora uporabnikov in Zbora izvajalcev ter poročila teh komisij
	2. Osnutek zakona o stanovanjskih razmerjih
	3. Predlog zakona o spremembi zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju



	Skupščina Kulturne skupnosti Slovenije
	32. seja — 10. marca 1982
	Pred dnevnim redom
	1. Izvolitev Komisij za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja Zbora izvajalcev in Zbora uporabnikov
	2. Določitev dnevnega reda
	3. Poročila verifikacijskih komisij

	Dnevni red
	1. Predlog zakona o samostojnih kulturnih delavcih



	Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije
	32. seja — 11. marca 1982
	Pred dnevnim redom
	1. Določitev dnevnega reda

	Dnevni red
	1. Predlog zakona o uresničevanju posebnih pravic pripadnikov italijanske in madžarske narodnosti na področju vzgoje in izobraževanja




